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217/21 
Skolemad 
 

Besøg fra Møltrup, som vil fortælle om vores mulighed for at bestille og få leveret skolemad i Aulum onsdag, torsdag 
og fredag 
Efterfølgende drøftelse og beslutning om det videre forløb. 

Præsentation tager udgangspunkt i de gode råvarer som Møltrup er kendt for. 
Der er lavet børnevenlige størrelser til 30,- kr. Salater, sandwich og wraps. 
Mulighed for bestilling senest kl. 8 om morgenen. Levering samme dag til 12 
pausen, onsdag-fredag. Maden vil blive leveret af Møltrup på både Aulum og 
Hodsager skole.  
Præsentation af app`en, som maden skal bestilles gennem – Kanpla, kan 
hentes i App Store og Google Play. Der tænkes en gradvis start fx udskoling 
først og derefter mellemtrin, indskoling og Hodsager. Der skal være mulighed 
for at vælge vegetarretter, og der kan tages hensyn til allergener.  
Det besluttes, at vi vil starte samarbejde om skolemad med Møltrup. Skolens 
ledelse kontakter dem og laver en plan for processen. 

218/21  
Procedure for flytning 
mellem vores to 
matrikler  
(bilag på mødet) 

Såvel sidste år som i dette skoleår har vi fået ønsker om flytning af elever fra Hodsager Skole til Aulum Skole. Vores 
politik indtil videre har været at imødekomme ønsket om flytning efter henvendelse fra forældre eller efter et forløb 
med tæt samarbejde om trivsel og udvikling. Udfordringen er antallet af elever i Hodsager; de meget små 
klassestørrelser, der når de bliver ældre udfordrer dynamikken fx i en pigegruppe på 2. Det andet perspektiv er at vi 
kan risikere at tømme nogle årgange – og hvilke konsekvenser vil det få for Hodsager på den lange bane.  
Desuden har det betydning for arbejdsmiljøet på begge matrikler, at der er klare beskrivelser og procedurer 

Lovgivningen giver forældre har ret til frit skolevalg – og dermed i vores 
tilfælde ret til at skifte mellem de 2 matrikler. Der skal beskrives en procedure 
for hvordan et skift kan ske for at tydeliggøre for personale (og forældre) i 
tilfælde af skift. Der er intet der peger på, at afdelingen i Hodsager skal 
nedlægges.  

219/21 
Frihedsgrader i 
skoleåret 21/22 (bilag) 
 

Forslag til mulige ændringer i dette skoleår præsenteres og drøftes. Beslutning om det videre forløb. Yderligere bilag 
fremsendes inden weekenden. 

Se vedhæftede bilag for beskrivelse. Der er selvsagt forskellige opfattelser af 
hvilke fag der kan/skal reduceres i timetal.  
Det besluttes, at der bliver arbejdet videre med dette. Vigtigt at have fokus på 
evaluering 

220/21 
Principper  

Principper for skolens virksomhed – undervisningsdifferentiering med fokus på særligt begavede børn. Input til indhold.  
Desuden er det vigtigt med en aktuel stillingtagen til besøg af forældre i undervisningen – organiseret som et løbende 
tilbud eller forældredag/e 
Generel drøftelse og beslutning om det fremadrettede arbejde med alle principper holdt op mod vores nye formulering 
af værdigrundlag 

Udsat til næste møde 

221/21 
Nyt fra formand, 
forvaltning og udvalg 

Brian: Der er samrådsmøde d. 26/8. 
Karen: Er med i Q-udvalget og er derfor med til samrådsmøderne – samt i det 
kommunale samarbejde på ”første række” 

222/21 
Nyt fra skolen 
 

Om skoleårets start, valgår, Q-udvalget, renovering af Markedspladsen, årshjul, skolebus 

Årshjul omdeles. Det vil blive revideret løbende. 
Der bliver bedre skiltning og afstribning på Markedspladsen. 
Der er kommunalvalg og derefter valg til skolebestyrelsen i dette skoleår. 

223/21 
Eventuelt 

 

Næste møde: Ændret til torsdag 23. september kl. 17 – 19.30 
 


