
 

 

Aulum-Hodsager Skole 
Skolebestyrelsesmøde 

Torsdag 9. december kl. 17 - 21 
 

Aulum Fritidscenter med julemiddag  

 
 
 
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: Line Vestergaard Hansen. 
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Nyt fra elevrådet  
 

• Der er købt fodbolde til alle klasser. 

• Der er et ønske om, at udskolingen må gå i Rema og Fakta i 
frikvarter. ”Et forslag fra elevrådet om, at eleverne skal have en 
skriftlig tilladelse ved skoleårets start. Overtræder man reglerne 
for indkøb i forhold til skolens sukkerpolitik, bliver tilladelsen 
inddraget resten af skoleåret” Ledelsen bakker ikke op om 
forslaget. Blandt de forældrevalgte er der heller ikke opbakning 
til forslaget. KS tilbyder, at komme og forklare elevrådet 
bevæggrunden for at man opholder sig på skolen i skoletiden. 

 

Ekstra punkt: Corona 
 

Herning kommune har et incidens tal over 400. Derfor skal vi på skoler 
og institutioner tage skærpede forholdsregler. Der må ikke være 
aktiviteter på tværs af årgange (morgensamling, julegudstjeneste, 
julefodbold) Indtil videre har vi valgfag, idræt på tværs af klasser i 
samme årgang. Disse restriktioner skal vare ved indtil 7. dag med 
incidens tal under 400 i Herning Kommune. I SFO vender vi tilbage til 
opdelingen fra nedlukningen sidste vinter. Det betyder 0-1 klasse for 
sig og 2-4 klasse for sig.  
Derudover er der nu kommet en nedlukning, fra og med d. 15/12 til og 
med d. 4/5. Der vil være fjernundervisning 5 skoledage, derudover vil 
der være nødpasning i SFO. 
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Vedr. ændringer/supplement 
til tildelingsmodellem til 
skolerne. Bilag. 
Orientering og drøftelse med 
henblik på høringssvar 
  

 
Gennemgang på mødet af ændringer i den eksisterende tildelingsmodel 
til skolerne.  
Det drejer sig om følgende områder: 

- Ressourcer til Dansk som andetsprog 
- Tilpasninger på pedel- og bygningsområdet 

Obs. på tildelingen til forbrugsafgifter, der vil være meget forskel på 
nye og gamle skoler. 
Godt med gennemsigtig tildelingsmodel. 
Vi bakker op om tildelingen i forhold til Dansk som andetsprog.  
Der er ændringer på pedel og bygningsområdet, som får betydning for 
os. 
KS udarbejder høringssvar 
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Skolebestyrelsesvalg 2022 

 



 Hvad gør vi for at få skabt interesse for skolebestyrelsens arbejde og få 
mange til at stille op til valget i foråret 2022? 
Se her for inspiration: 
Skolebestyrelsesvalg | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk) 
Der er et ønske om at lave en ekstra indsats om 
skolebestyrelsesarbejdet. Evt. en kort video, som kan deles på Aula. 
Der nedsættes en lille gruppe bestående af Ane, Lasse og nogle elever.  
Heidi, Jesper, Brian og nok også Line vil gerne stille op igen.  Forslag om 
at lave nogle spørgsmål som kandidaterne skal svare på.  
På næste møde besluttes der, om vi skal skifte alle ud hvert 4 år eller vi 
skal have udskiftning af halvdelen hvert 2 år. 
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Nyt fra 

- Formand 
- Forvaltning 
- Udvalg 

 

 
Formand: Der er nu et nyt BFU (børne- og familieudvalg) med 2 
gengangere og ellers nye medlemmer af udvalget. 
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Nyt fra skolen 
 

 
Personalesituationen: Vi mangler en dansk og klasselærer til 
indskolingen. Derudover mangler vi også en HDS lærer og en 
ordblindevejleder. Internt kan vi dække ordblindevejleder stillingen fra 
næste skoleår. Så vi mangler 2 lærere. Vi har ansat en ny administrativ 
koordinator da Heidi har fået nyt arbejde.  
Coronasituationen: Se ekstrapunktet om Corona. 
Orientering om arbejde med og implementering af 
principper/politikker 
 

241/21 
Eventuelt 
 

Der er blandt forældre et ønske om, at vi kunne have et specialspor 
med specialklasser.  
Der er ønske om mulighed for at bruge de frivillige nationale test, som 
forberedelse til obligatoriske nationale test. 

Næste møde:  mandag 10. januar  
 

https://www.skole-foraeldre.dk/skolebestyrelsesvalg

