
 

Aulum-Hodsager Skole 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Aulum Fritidscenter med spisning/sommerafslutning        
Tirsdag 15. juni 2021 
Kl. 17 – ca. 20 (spisning ca. 18.30) 
 

 
 
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: Line Vestergaard Hansen, Freja Melvej, Berit Bach. 

210/21 
Nyt fra elevrådet 
 

Der har ikke været møde siden sidst. 
 

211/21  
Aktuel orientering om skolens 
hverdag under Corona-
restriktioner 
 

 
1. Gennemgang af gældende restriktioner  
2. Afvikling af 9.kl. prøver 
3. Sidste skoledag for 9.kl – og sidste skoledag før sommerferien 

Forventninger til august 

• Der er endelig kommet lempelser       og vi må nu være 
sammen på tværs af klasser. Vi har ikke ændret på skoledagen 
og skemaet, og beholder også indgangene indtil 
sommerferien. I pauser er eleverne sammen på tværs af 
klasser og årgange. Testmulighed og anbefaling af test 
fortsætter til og med september. I SFO er der åbnet for at alle 
kan være sammen på tværs af årgange og bruge samme 
indgang.  

• Vi er ved at være færdige med afgangsprøver, som jo har 
været anderledes i år pga. Corona. Skriftlig dansk og 
matematik, mundtlig dansk og engelsk. 

• Sidste skoledag for 9 klasse - En rigtig dejlig dag med 
karameller, flagallé, cykeltur og rundbold.  Sidste skoledag før 
sommerferien – bliver også som vi ønsker, hvor vi kan synge 
sammen. Forventninger til august – vi forventer at starte op 
som normalt med alt det vi ikke har kunnet pga. Corona. 
 

212/21 
Næste skoleårs planlægning 
 

 
Præsentation af lokaleplan og skema 21/22 
Opgaveoversigter efter ny overenskomst 
Lasse præsenterede lokaleplan. Ringetider som før Corona. Vi har 
fortsat 2 lange pauser og morgenbånd for alle. I de 2 temauger vi har 
næste skoleår, slutter skoledagen 13.30. 
En præsentation af en lærers opgaveoversigt, der vil være en del 
lærere der får timer til overs. De kan evt. bruges til co-teaching og 
yderligere 2 voksen timer.  
 

213/21 
Næste skoleår i 
skolebestyrelsesregi  

 
Møderække (bilag) og årshjul (præsenteres på mødet) 
Videre arbejde med værdigrundlag: revision af principper  
Møderække blev præsenteret og godkendt. Visning af 2 forskellige 



typer årshjul, punktet gøres færdig på næste møde. Der skal 
derudover arbejdes med værdigrundlaget, kommunikationsstrategi. 
 

214/21 
Nyt fra 

- Formand 
- Forvaltning 
- Udvalg 

 

 
 
Fra samrådsmøde: Der har været samrådsmøde intet nyt, der var et 
oplæg af Frants Hammer. Vi får besøg af formanden for børne og 
familieudvalget i august. 
Ny politisk aftale for næste skoleår:  
Forårsbudgetopfølgning:  Vi har et stort overskud, som vi forsøger at 
få bugt med. Vi vil gerne overføre lidt overskud til næste skoleår, da 
vi der får mange elever men budget til få elever. 
 

215/21 
Nyt fra skolen 
 

Der er mange stole som er blevet ødelagt i udskolingen. Karen har 
været rundt i 6-8 klasse og snakket med eleverne om det. Mange 
elever har hjemme gået til bekendelse. Stolene skal have ny skal, de 
elever der har gjort dette skal betale erstatning. 
Infomøde for kommende 0. klasser afholdes onsdag.  
Vi har nu opstartet vores nye pedelsamarbejde med Eventyrhaven og 
skolen. 
 

216/21 
Eventuelt 
 

Tak for samarbejdet til Sine Nagskov, som nu skal videre efter 
folkeskolen. 

Næste møde:   
 


