Aulum-Hodsager Skole Skolebestyrelsesmøde
Mandag 11. januar 2021
Kl. 17 – 18.30 på TEAMS

Referat

178/21
Orientering om den aktuelle
situation v/KS, AJ, LS

179/21
Budget 2021 v/KS
Drøftelse
Bilag

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: Lasse Sandgaard, Freja Melvej

Fjernundervisning – virtuel undervisning – Aula/teams/meebook nødpasning/nødundervisning – trivsel – elever/personale mv.
Elev- og forældreperspektiv.
Karen orienterede om opstarten på fjernundervisning. Vi (skolen)
følte os godt forberedt. Set i bakspejlet kunne vi med 4 årgang have
øvet lidt mere. Derefter snak om fjernundervisning, nødundervisning,
hjemmeskole – hvad er hvad. Det er især en udfordring i de
praktisk/musiske fag og laboratoriedelen i naturfag.
En kort beskrivelse af nødpasning i Hodsager og Aulum:
Der er i denne uge mellem 25 og 35 børn meldt til nødpasning med
”hjemmeskole”. I Hodsager har pædagoger og 2 lærere
nødpasningen. I Aulum er det pædagoger og en lærer, som står for
nødpasning/hjemmeskole.
Elevperspektiv: Sine giver udtryk for, at det går fint. Der bliver
snakket en del om at have tændt kamera i 9 klasse. Det er svært at få
elever i 7 klasse til at bruge kamera. Det er være
grænseoverskridende for mange. Morgenbånd bliver brugt til at blive
klar og til small talk.
Det var dejligt, at lærerne har været gode til at sende lektier og
programmer ud, så alle vidste, hvad der skulle laves mandag i sidste
uge. Gode vejledninger og stor forståelse.
Der udtrykkes ønske om i de yngste klasser at have mere fokus på det
sociale. I de ældste klasser er der usikkerhed på om hele pensum kan
nås.
Karen: Det er et professionelt ansvar at ”nå pensum” – ikke
elevernes, men en kendt teknik at motivere med. Måske ikke den
bedste motivation i den nuværende situation, hvor der i forvejen er
stor usikkerhed blandt de ældste elever.
Præsentation af budget 2021, Aulum-Hodsager Skole
Særligt skal vi drøfte elevaktiviteter herunder Bornholm (lejrskole) og
Berlin (skolerejse)
Bilag fremsendes i løbet af fredag
Kort orientering om skole og SFO-budget for 2021. Den overordnede
prioritering af næste års budget blev gennemgået. Se vedhæftede
bilag.
Der ønskes en drøftelse af elevaktiviteter/ture, princip om at man på
hver årgang har en ”tur” ud af huset. Der er opbakning fra de
forældrevalgte. Obs på, at de lidt større ture (med overnatning) er
vigtige; det er dem man husker og det har værdi. Punktet er på

lærernes teammøder i denne uge. Skolebestyrelsen ønsker at høre
medarbejdernes tanker om elevaktiviteter/lejrskoler, skolerejser.
Der må ikke kræves egenbetaling til skolerejser (eks.Berlin) Kun
”frivillige bidrag”. Drøftelse om, hvordan eleverne kan lave
aktiviteter/events for at samle penge ind. Bestyrelsen ønsker at
bevare skolerejsen i 9.kl.
Der er politisk og fra forvaltningen forventning (krav) om, at vi
budgetterer så tæt på 0 som muligt. At skoleområdet år efter år har
relativt stort overskud, står i skærende kontrast til andre områder i
kommunen.
180/21
Nyt fra
- Formand
- Forvaltning
- Udvalg
181/21
Nyt fra skolen

182/21
Eventuelt

D. 22. januar, den nye børne og familieudvalgsformand kommer på
besøg. Der vil også være fokus på budget.
Kort orientering fra sidste børne og familieudvalgsmøde. Det er svært
at implementere nye tiltag som eks. Meningsfulde fællesskaber i
denne Corona tid.
Værdiarbejdet, O20 og lærernes arbejdstid, næste skoleårs
planlægning, personalesituationen
Der er et fantastisk godt materiale fra værdiarbejdet. Vi har besluttet
at få professionel hjælp til det videre forløb.
Ny overenskomst for lærerne, OK20. Der skal udarbejdes
”kommuneplan” og ”skoleplan”, begge er nye begreber, men med
kendt indhold.
Vi starter med skoleårets planlægning. Der vil være et faldende
elevtal næste skoleår, da der er en lille 0 klasse årgang.

En opfordring til at lave klasseaktiviteter i de forskellige forældreråd,
virtuelt.
Næste møde: tirsdag 23. februar kl. 17

