
 

 

Aulum-Hodsager Skole 
Skolebestyrelsesmøde 

Onsdag 27. oktober kl. 17-19.30 
Bestyrelseslokalet på kontoret 

Aulum 

 
 
Referat 

Forældrevalgte: Brian Larsen, Ane Davidsen, Louise Falk, Jens Silkjær, Heidi Dürr Friis, 
Line Vestergaard Hansen, Jesper Rasmussen 
Medarbejderrepræsentanter: Berit Bach, Alex Holm 
Elevrådsrepræsentanter: Silas Stenholt 9b, Laurits Klaris Madsen 7b 
Skolens ledelse: Annemette Jensen, Lasse Sandgaard, Karen Skyum 
Afbud: Louise Falk, Jens Silkjær, Ane Davidsen, Alex Holm, Laurits Klaris Madsen,  

229/21 
Velkomst og præsentation 

 
Vi siger velkommen til de to elevrådsrepræsentanter, Laurits og Silas 
samt suppleant (for Mads Wrobel) Jesper Rasmussen. 
 

230/21  
Nyt fra elevrådet 
 

 
Silas fortalte om sidste møde. 

• Der er lavet fordeling af boldbaner i skolegården. 

• Der har været evaluering af brugen af mikrobølgeovnene i 
bistroen.  

• Elevrådet har købt en sound boks. Den bliver styret af lærerne. 

• Værdier, vi er gode til at lave fællesskab for alle, eks. i 
tema/tværs uger. Elevinddragelse, lærerne er gode til at 
inddrage eleverne. Bevægelse, det kan blive bedre, det ønskes 
mere inddraget i den faglige undervisning.  

Silas har deltaget i fælles elevrådsmøde i Herning Kommune. Der vil 
være fokus på inddragelse af de yngre elever i samarbejde med Danske 
skoleelever.  

231/21 
Trivselsmåling og 
karaktergennemsnit 2021 
 

 
Lasse orienterede om sidste trivselsmåling, se vedhæftede rapport. 
Aulum-Hodsager skole har høj trivsel sammenlignet med Herning 
Kommune. Rapporterne kommer nu på klasseniveau, hvor der vil være 
særligt fokus på elevinddragelse. 

232/21 
Økonomi  

 
Se vedhæftede bilag. Både skole og SFO kommer ud af året med 
positive tal, forventet overførsel for skolen: 2.000.000, SFO: 634.000. 

233/22 
Principper for 
klassesammenlægning 
 
 

 
Ud fra drøftelser på mødet, har Karen redigeret i de gamle princip for 
klassedannelse.  

233/21 
Nyt fra 

- Formand 
- Forvaltning 
- Udvalg 

 

 
Formand: På næste møde, skal det kommende skolebestyrelsesvalg 
drøftes. Evt. skal der nedsættes et udvalg. Tour de bestyrelse er lige nu 
lagt på hylden, nyt vil komme i 2022. 
Forvaltning: Der er fokus på ”mellemformer” som er alle de forskellige 
specialpædagogiske tilbud skolerne laver. Alt dette efterses.  A20 
overenskomsten, der planlægges lige nu Herning døgnet, et døgn for 
TR og ledere i Herning kommune. Der er fokus på anbragte børn, der 
ønskes et tættere samarbejde.  



Skolen: Vi er startet med de nye skemaer med nedsat skoletid       
Karen og Annemette har holdt et godt informationsmøde om 0.klasse 
på Aulum-Hodsager skole. 
Der er fokus på trivselsfremmende tiltag for både elever og personale 
efter en hård Coronatid. Skolen har ansat Manila, som skal være en 
ekstra voksen på 3. årgang, der har en del elever med udfordringer. 
Caroline Christensen har fået nyt arbejde og en ny indskolingslærer skal 
findes.  
 

/21 
Nyt fra skolen 
 

 
Se ovenstående punkt.  

/21 
Eventuelt 
 

 

Næste møde:  Torsdag 9. december kl. 17- ca. 21 – med julemiddag 😊 
 


