Aulum-Hodsager Skole Skolebestyrelsesmøde på Teams
Torsdag 22. april kl. 17 - 19

Dagsorden
196/21
Afslutning af skoleåret 20/21
Orientering

197/21
Økonomi
Orientering og drøftelse

198/21
Næste skoleårs planlægning
Orientering

199/21
Princip for tilsyn
Beslutning

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: Mads Wrobel, Berit Bach, Freja Melvej.

Aktuel orientering om skolegangen for 0.- 9.kl.
Genåbninger og retningslinjer.
Vi er ved at være mættet af ændringer, nye genåbninger…… det er en
udfordring fortsat at planlægge med gode løsninger og ny
planlægning for de involverede lærere. Buen er spændt.
9 klasse må have 80% fremmøde.
5.-8. klasse må få udeundervisning de uger, de ikke er i skole. Skolen
har valgt at booke Camp Nørager de næste 2 uger, så 5-8 klasserne
kan få en dag hver derude. Derudover er det den enkelte klasses
lærere, der vurderer/beslutter mængden af udeundervisning.
Nødundervisningsbekendtgørelsen er gældende indtil sommerferien.
Næste skoleår vil der være ekstra fokus på fagene musik, billedkunst,
madlavning, da disse fag ikke er en del af Corona-skolen.

Forventet regnskab pr. 31.03.21 samt ekstra ressourcer til fagligt løft
og trivsel i forbindelse med Corona
Gennemgang af skolens og SFO`ens budget. Forbrug indtil nu er efter
planen.
Vi har fået at vide, at vi får penge til et ekstra fagligt løft, pga. Corona.
Vi ved dog ikke hvor meget, men der er i dette skoleår brugt
ressourcer på at opnormere en lærer far 80 til 100% ansættelse,
ekstra pædagogtimer og to-voksentimer i indskolingen. Der vil
ligeledes komme flere ressourcer til indskoling og udskoling næste
skoleår ligesom der er afsat ekstra ressourcer til trivsel.

Om processen
Processen omkring ansættelser forud for næste skoleår er i gang.
Planlægningen er også i gang, og der arbejdes med fagfordelingen.

Bilag med forslag til skolens principper for tilsyn fremsendes i starten af
næste uge.
Drøftelse og beslutning på baggrund af bilag
Forslaget drøftes og der er opbakning til, at der er lærere i klassen 10
min inden skolestart i indskoling. Godt med prioritering af
spisepause. Ved flere voksne med tilsyn i pauser, vil vi fremme trivsel
og det vil være en del af antimobbestrategien.
Der er ønske om synlighed, så eleverne ved hvem, der har tilsyn.

200/21
Nyt fra
- Formand
- Forvaltning
- Udvalg

201/21
Nyt fra skolen

202/21
Eventuelt

Mellemtrin er som udgangspunkt ude, dog kan læreteamet lave
andre rammer med evt. selvbestemmelse om ude eller inde i et
frikvarter.
Udskoling selv bestemme, om de vil være ude eller inde.
OBS forskellige regler i Hodsager og Aulum
Brian har deltaget i et møde om politisk skoleudvikling i det
kommende skoleår. Der er politisk enighed om at styrke
folkeskolerne.
I en Cepos undersøgelse om forældres tilfredshed med folkeskolen,
ligger Herning kommune og Aulum-Hodsager skole fint i den gode
ende.
Karen fortalte om Meningsfulde Fællesskaber, co-teaching. Vi har
haft læsevejledere, AKT lærere og pædagoger på kursus.
Der arbejdes på at lave et samarbejde med AG, evt. valgfag i 9 klasse
kan blive en del af dette.
OBS på evt. foreninger i forhold til skolernes motionsdag.
Samarbejde med Eventyrhaven om at deles om en pedel.
I dag har vi sagt velkommen til en undervisningsassistent som
primært skal være i 0.B.
Orientering om nyansættelser i Krudthuset og Fidusen.
Start på planlægningen af førskoletiden.
Ordblindeindsats på dagsorden til næste møde.
Der er fnat på flere årgange i skolen.

Næste møde: Mandag 17. maj – efter planen med fysisk fremmøde

