Aulum-Hodsager Skole Skolebestyrelsesmøde
Torsdag 26. november kl. 17
Lærerværelset Aulum

Referat

171/20
Præsentation af nyansat
ordblindevejleder

172/20
Elevrådet v/Freja & Sine

173/20
Værdigrundlag

174/20
Nationale målinger og test

175/20
Corona

176/20
Nyt fra formanden, BFU og
skolen

Forældrevalgte: Brian Larsen, Ane Davidsen, Louise Falk, Mads Wrobel, Jens Silkjær,
Heidi Dürr Friis, Line Vestergaard Hansen
Medarbejderrepræsentanter: Berit Bach, Alex Holm
Elevrådsrepræsentanter: Freja Melvej 9a, Sine Nagskov 9b
Skolens ledelse: Annemette Jensen, Lasse Sandgaard, Karen Skyum
Afbud: Alex Holm.

Kristina Grindsted præsenterer sig selv og Herning kommunes
ordblindeindsats.
Skal også servicere Haderup skole.
Tidlig opsporing i samarbejde med børnehaver.
Teste for ordblindhed og en god overgang til ungdomsuddannelser.
Kristina skal være med til at lave en handleplan for ordblinde elever.
Oprettelsen af forældrenetværk.
Lave events for ordblinde.
Ordblindepit (7 ugers undervisningsforløb for ordblinde) test slut 4
klasse og klar til ordblindepit forløb i 5 klasse.
Der er lavet boldvæge, som blev besluttet i elevrådet sidste år. 1
kommer til at være i Aulum og 1 i Hodsager.
Sukkerpolitikken/kostpolitikken er blevet diskuteret i elevrådet og
ønskes revideret.
Elevrådet får besøg af Sine og Rasmus fra Herning Kommune vedr.
den fremtidige udformning af den runde parkeringsplads. Her kan
elevrådet komme med deres ideer.
Det bliver mulighed for at parkere knallerter i cykelkælderen.
Opsamling fra de tre seancer; bestyrelsen, Krudthuset og skolen.
Det der indtil nu er kommet i værdiarbejdet blev vist og vi vil nu gå i
gang med næste fase med at lave det nye værdigrundlag.
Præsentation af talmateriale, drøftelse og beslutning om det videre
arbejde og evt. fokuspunkter
Se uvm ideer til hvordan vi kan arbejde videre med trivselsmålingen.
Orientering om Herning Kommunes køreplan ved tilfælde af smitte
med covid-19 samt den aktuelle situation på skolen
Fremvisning af corona vægen på kontoret, hvor vi har en fin plan over
hvad vi skal gøre hvis!!!!
Der er en del fraværende lærere pga. corona symptomer og testning.
Fra skolen: Tilfredshedsundersøgelse, økonomi, personale og elever,
bygninger, Markedspladsen, ny legeplads
Der har været samrådsmøde, hvor arbejdstidsaftalen for lærere blev
præsenteret.
Tilfredshedsundersøgelsen blev kort præsenteret og der vil blive
arbejdet videre med udvalgte punkter i både skole og SFO.
Orientering om personale og børne situationen på skolen.

Orientering om anlæggelse af ny legeplads/skolegård og økonomien
dertil. Vi forventer at gå i gang i løbet af vinteren.
Vi har fået bevilliget penge til en elevator, så alle kan komme rundt
på skolen uanset førlighed.
177/20
Eventuelt

Der ønskes opmærksomhed på trafiksikkerheden på Markedspladsen.

Næste møde: 11. januar 2021 kl. 17

