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Referat 

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: Freja Melvej. 

183/21 
Nyt værdigrundlag 
v/KS & LS 

 
Præsentation af forslag til logo og tagline samt det videre arbejde med 
beskrivelser.   
Fremlæggelse af vores nye logo/tagline. Det er lavet i samarbejde 
med Advicer, Mediehuset Herning. Efter dialog med KS, LS og AJ, med 
inddragelse af materiale fra lærere, pædagoger og bestyrelse samt 
besøg på skolerne sammen med ledelsen + Brian har de udarbejdet 
materialet. Der er opbakning fra SB til det fremlagte, og vi arbejder 
videre. Næste step er mere fyldige sætninger med nogle af vores 
værdiord og værdier. Se bilag.  

184/21  
Genåbning og Corona – 
herunder elevtrivsel i 
hjemmeskolen 
v/KS & LS 
 

 
Orientering om skolestart for 0.- 4.kl., om teststrategi, nødundervisning 
på skolen, trivsel i hjemmeskolen og afvikling af prøver 9.kl. samt 
valgfag 8.kl. 
Vi er nu i gang med 2 uge i genåbningen og venter spændt på 
udmelding om yderligere genåbning i løbet af denne uge. PT har vi 
anderledes skema for 0-4 klasse, med skoledag til 8.15-13.30 i Aulum 
7.45-13 i Hodsager. Der er så få lærere og pædagoger som muligt i de 
enkelte klasser. Størts udfordring i 4 klasse i Aulum, da det er en 
årgang på mellemtrinnet, hvor flere lærere er indover.  
Der ønskes større fokus på idræt. Godt med prioritering af eks. tysk i 
mellemtrin og udskoling.  
Nødundervisning i SPOR 2. Det er ved at være meget hårdt at være i 
hjemmeskole og der er flere børn som tager mod tilbuddet om at 
komme til nødundervisning på skolen. 
Teststrategi, tilbud til personale 2 gange om ugen. Det er nu startet 
her på skolen, med test tirsdag og fredag.  
Vedr. prøver. Det bliver mundtlig dansk og engelsk, skriftlig dansk og 
matematik. I de øvrige fag bliver det årskaraktererne som er 
gældende. Valgfag 8 klasse er også aflyst og det bliver årskarakteren 
der bliver gældende.  
Nationale test skal gennemføres. Der er ikke lovkrav om elevplaner i 
dette skoleår. Karen modtager gerne de forældrevalgtes tanker om 
elevplaner.  

185/21 
Økonomi/budget 21 
v/ KS 

 
Drøftelse og evt. beslutning omkring elevaktiviteter og orientering om 
budget på undervisningsmidler. 
Generel opfølgning på budget 21 og økonomi.  
Udsættes til næste møde. 

186/21 
Præsentation af arbejdet med 
Skoleplan (Arbejdstidsaftale 
2020 på lærerområdet) 

 
Den nye arbejdstidsaftale indeholder bl.a. krav om udarbejdelse af en 
”skoleplan” indeholdende generelle beskrivelser om tilstedeværelse, 
mødeaktivitet og balance mellem det individuelle og det fælles. 



v/ KS 
  

Beskrivelse af klasselærerfunktionen samt ”skoleledelsens prioriteter 
på baggrund af skolens vision og værdier. 
Et arbejde der sker i samarbejde med TR.  
Skoleplanen er meget central i den nye arbejdstidsaftale. Karen og TR 
for lærerne er i gang med at lave skoleplanen på Aulum-Hodsager 
skole. Der skal bla. laves en beskrivelse af klasselærerfunktionen. 
Derudover lægger den sig meget op af det vi gør nu. Prioriteringen 
næste skoleår er trivsel og faglig udvikling. TR og Karen vil præsentere 
skoleplanen på et senere møde.  

187/21 
Nyt fra 

- Formand 
- Forvaltning 
- Udvalg 

 

 
 
Bl.a. orientering fra mødet med vores nye formand for børne- og 
familieudvalget Anne Mette Bang Rasmussen. 
Et godt og konstruktivt møde, hvor der blev lyttet på det skolen 
sagde. Skolen bliver brugt som eksempel på hvordan man gør når 2 
matrikler sammenlægges. Fremtiden, et ønske fra skolen til en 
opgradering af rammerne på skolen.  
Der er en invitation til Tour de bestyrelse, det bliver forskellige 
workshops på teams. 

 

188/21 
Nyt fra skolen 
 

 
Orientering om nyansat på Hodsager Skole i stedet for Jakob Krog 
Etablering af ny legeplads igangsættes uge 9  
Om næste skoleårs planlægning 
Etablering af ny legeplads/skolegård starter i uge 9.  
Nanna Hauge, ny lærer i Hodsager, starter mandag i uge 9.  
Næste skoleårs planlægning går stille og roligt i gang. Her skal den 
nye overenskomst implementeres. Der er fokus på samarbejdet om 
overgange fra bhv. til skole/SFO. Årshjul præsenteres på et 
kommende møde. 

189/21 
Eventuelt 
 

 

Næste møde: onsdag 24. marts 2021  
 


