
 

 

Aulum-Hodsager Skole 
Skolebestyrelsesmøde 

Bestyrelseslokalet på kontoret 
Mandag 10. januar kl. 17 – 19.30  

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: Laurits Klaris Madsen. 
 

242/22 
Nyt fra elevrådet 
 

 
Der har ikke været møde siden sidst. 
 

243/22  
Aktuelt om Corona,  
orientering  
 

 
Lasse gennemgik de retningslinjer, vi arbejder efter.  
Opdelt i årgange udenfor, kun i stamklasse i undervisningen.  
Idræt, håndværks & design klassevis. Valgfagsundervisningen lige nu 
suspenderet.  
Elever hjemme kan ikke tilbydes fjernundervisning. Der kan følges med 
på ugeplanen, og der kan tages kontakt til skolen for uddybning. Er der 
mange hjemme i en klasse, opfordres der til at tænke undervisning 
eller opgaver til dem hjemme.  
Hver fredag bliver der udleveret test til den kommende uge til alle 
elever, som ikke har været smittet de sidste 12 uger 
Vi kan være udfordret på stort fravær blandt medarbejdere og dermed 
en vikarplanlægning, som er svær. Vi kan inddrage holdtimer, 
bibliotekstimer, spor 1 og spor 2 eller have tilsyn i 2 klasser (i de ældste 
klasser). De kan også blive nødvendigt at aflyse timer sidst på dagen.  
 

244/22 
Ordensregler 
Drøftelse og beslutning 

 
Ordensregler godkendt - med nogle få tilføjelser.  
Ved hvert skoleårs begyndelse gennemgås ordensreglerne i alle klasser 
og drøftes med henblik på udmøntning og forståelse.  
Ordensreglerne har været drøftet på teammøder.  
 

245/22 
Principper for skole-hjem-
samarbejde, drøftelse 
  

 
Der er stor interesse i at planlægge forældremøder i hhv. indskoling 
(uden 0.kl) /mellemtrin/udskoling fælles. Med et fælles tema eller 
oplæg ud fra ”Det vil jeg ikke gå glip af”-princip. 
Der arbejdes videre med punktet ud fra de input, der er kommet på 
dette møde, og det skal også drøftes på et p-møde blandt lærerne og 
pædagoger.  
Konkrete forventninger fra lærere til forældre. Der er stor forskel på 
hvor konkret man kan være til de enkelte forældrepar.  
 

246/22 
Skolebestyrelsesvalg 
Drøftelse og beslutning 

Fra drøftelsen:  
Er man uheldig, kan man først blive valgt ind, når ens barn er i 3 klasse. 
Der bliver mere fokus på skolebestyrelsen og dens arbejde, ved valg 



 hvert 2 år.  
Ved 4 år, er det fint med noget kontinuerligt og man kommer til at 
kende hinanden lidt mere.  
Ved hvert 2 år, vil det blive lidt mere glidende.  
Der er størst opbakning til, at vi afholder valg hvert 2 år.  
 

247/22 
Nyt fra 

- Formand 
- Forvaltning 
- Udvalg 

 

 
Formand: Der er lige nu høringsperiode fra Midttrafik vedr. busruter 
næste skoleår. I Hodsager er der forældre laver et høringssvar.  
Forvaltning: Karen fortalte om Clavis forløb, som handler om 
ledelseskursus i forhold til meningsfulde fællesskaber.  
Udvalg: Supplement til tildelingen til skoler er vedtaget. Der arbejdes 
på et kvalitetsløft på det tværfaglige samarbejde (samarbejde mellem 
skoler/dagtilbud og CBF)  
Skolen: Der mangler pasningspladser til 0-3-årige børn i Aulum. Skolen 
har sagt ja til at førskolebørnene kommer til at være på skolen i 
bunden af Søndergade (Multirum og testlokalet) Dette kommer 
sandsynligvis til at starte op fra uge 8. Førskoleforløbet kommer til at 
blive planlagt af børnehaven. Det skrider frem med byggeriet af 
elevatoren. Der kommer i denne uge besked ud til 8 årgang om, at der 
er 2 9 klasser næste år. 
 

248/22 
Nyt fra skolen 
 

 
Der er ansat 2 nye lærere i faste stillinger. Ny lærer i indskolingen 
(dansk, engelsk og klasselærer i 3a), Jeanette Nørgaard og en ny 
håndværk/design-lærer, Per Koch Bjørnkær  
Desuden skal der ansættes ny ei to barselsvikariater for hhv. Pernille 
Susgaard og Lene Henriksen. 
Vores nye administrative koordinator Susanne Ingemann er startet 1/1 
 

249/22 
Eventuelt 
 

 
Intet 

Næste møde:  tirsdag 8. februar kl. 17 – 19.30 
 


