Aulum-Hodsager Skole Skolebestyrelsesmøde på Teams
Onsdag 24. marts 17 – 18.30

Dagsorden
190/21
Økonomi v/KS

191/21
Næste skoleårs planlægning
v/LS & KS
Orientering, drøftelse og
beslutning

192/21
A20 – ny arbejdstidsaftale
Orientering v/KC & KS

193/21
Nyt fra
- Formand
- Forvaltning
- Udvalg
194/21
Nyt fra 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: Ane Davidsen. Jens Silkjær

Opfølgning budget 2021 – bilag udleveres på mødet
Opfølgning på det vedtagne budget
På skoleområdet bruger vi det budgetterede på personale. Rengøring,
skatter og afgifter for hele året er betalt. Det går som forventet. Vi får
tilført ressourcer til at understøtte ”efter-corona” tiltag. Fagligt løft
9.kl. og 2-lærer-timer til indskoling.
SFO: Der er kommet en regulering af budgettet, som giver 900.000 kr
til SFO, som vi bruger på flere varme hænder
1. Timefordelingsplan (bilag) Vedtaget
2. Valgfag 9.kl (oplæg på mødet) Skolen foreslår samme model
som dette skoleår. Det kommer til at blive udmøntet efter en
dialog med lærere og elever i udskolingen
3. Personale 21/22 (orientering på mødet) Vi skal have ansat en
musiklærer. Ellers er vi dem, vi skal være. Vi har ikke kendskab
til at nogen påtænker at flytte. De tilførte midler kan få
betydning for ansættelser.
4. Elev- og klassetal 21/22 (orientering på mødet) Kommende
0.klasse bliver en lille årgang, 32 i Aulum og 10 i Hodsager. 9.
årgang bliver på knap 40 elever – dvs. 11 elever fra vores
nuværende 8. årgang skal på efterskole.

TR Kristian Christensen deltager i punktet
Orientering om processen kommunalt og lokalt. Præsentation af
skoleplanen.
Kristian præsenterede den lokale skoleplan(A20), som er lavet i
samarbejde med Karen og Lasse. Se vedhæftede bilag.

Formand: Samrådsmødet d. 24.4 er udsat i håbet om et fysisk møde.
Forvaltning: Ansøgning om nedsat skoletid imødekommet. Der er
gang i den nye skolegård, vi får bla. ny asfalt i skolegården ved de
ældste elever.
Om legepladsen og renovering af Markedspladsen
Udsættelse af konfirmation og konf. forberedelse i august
Stillingsopslag Krudthuset og Fidusen. Pedelstilling i samarbejde med
Eventyrhaven.
Elevplaner: Vi har valgt at lave elevplaner i dansk, matematik og på
trivsel i indskolingen. I mellemtrinnet og udskolingen er der test og
løbende tilbagemeldinger i et omfang, så vi har valgt at en decideret

elevplan ikke er nødvendig i dialogen om elevernes faglige udvikling
og trivsel. Det er ikke et krav med elevplaner dette skoleår, derfor har
vi valgt denne plan.
Samarbejdet mellem børnehaven og skole/SFO.
Genåbning fra efter påske: Vi skal have 5.- 8. årgang i skole hver
anden uge 8.15-13.30. Der vil komme information ud, når vi har alt på
plads. Der arbejdes på hårdt på at gøre det så ordentligt og godt som
muligt for alle parter. Vi arbejder pt i 14 dages intervaller. Der vil
være test mulighed for elever fra 12 år 2 gange om ugen.
195/21
Eventuelt

Vedr. omfartsvej uden om Aulum. Høringsfrist d. 8. april, forslag om
at ønske større trafiksikkerhed omkring skolen. Brian og Karen laver
sammen et forslag til et høringssvar.

Næste møde: torsdag 22.april 2021

