
 

 

Aulum-Hodsager Skole 
Skolebestyrelsesmøde 

Bestyrelseslokalet på kontoret 
 Onsdag 16. marts 2022 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: Line Vestergaard Hansen. Heidi Dürr Friis. Laurits Klaris Madsen.  

250/22A 
Elevrådet 

 
Elevrådet siger tak for air hockey og bordtennis. 
Der er uddannet 4 undervisningsmiljørepræsentanter. Det drøftes lige 
nu, hvordan dette arbejde skal organiseres. Der vil højst sandsynligt 
være et ønske om at drøfte toiletforholdene.  
Elevrådet ønsker, at vi ser på problemet med cigaretskod, glasskår og 
andre efterladenskaber flere steder på skolen. Der ønskes steder, hvor 
det er muligt at være og rydde op efter sig selv.  
Der er et ønske om en pause på de dage, hvor der er tre lektioner over 
middag for 7.- 9.kl.   
Der er et ønske om  

- Skolemad hver dag og varm mad nogle dage 
- Boldbane med gavle i de stores skolegård 
- Kortere ventetid på busafgange til Hodsager 

 

250/22 
Regnskab 21 samt budget 22 
v/KS. Bilag 
Godkendelse 
 

 
Regnskab 2021 præsenteres.  
Budget 22 præsenteres. Gennemgang af principperne i den 
overordnede ressourcetildelingsmodel til skolerne, vores udmøntning 
her og fordeling på de store områder. 
2021: Se vedhæftede oversigt.   
Det forventes at skolerne bruger de tildelte ressourcer = et balanceret 
budget tæt på 0 
Budgettet godkendes  

251/22  
Forkortet skoledag 22/23. 
Bilag 
Godkendelse 
 

 
Drøftelse og beslutning på baggrund af bilag 1 og oplæg.  
Der er søgt om nedsættelse af skoledagens længde i henhold til §16B. I 
forhold til yderligere nedsættelse af skoledagens længde vil der i 
forårets planlægningsfase blive arbejdet med hvordan det bedst lader 
sig gøre. Skolebestyrelsen udtrykker ønske om ikke at nedprioritere de 
praktisk-musiske fag. Der skal laves en ”ordentlig” skoledag. 
Der ønskes yderligere nedsættelse af skoletiden i samme omfang som i 
indeværende skoleår. 

252/22 
Næste skoleårs planlægning 
Orientering 

 
Mulig ændret mødetidspunkt Aulum fra 8.15 -> 8.00.  
Skoledagens struktur. Konfirmandundervisning/USU 
Personale og elevtal. Nye bhkl. og samarbejde med Eventyrhaven.  
Skolen arbejder på at kunne flytte skoledagens start i Aulum fra 8.15 til 
8.00. Det er afhængigt af skolebussens ruteplanlægning 



På 7.årgang skal der til bydes USU, i de uger, der ikke er 
konfirmandundervisning.  
Vi har ikke kendskab til afgang af personale. Næste skoleår har vi en 
klasse mindre (tre 8. klasser bliver til to 9. klasser) Der er 38 i 
kommende 0 klasse i Aulum og 10 i Hodsager.  

253/22 
Skolebestyrelsesvalg v/LS 
Drøftelse 
 

Gennemgang af deadlines i processen. Præsentation af video.  
Drøftelse om kommunikation og PR i forbindelse med valget. 
LS gennemgår oversigt med vigtige datoer for skolebestyrelsesvalget. 
Derefter vises en PR-video, som Silas, Ane og Lasse har lavet. Den bliver 
delt med forældrene på Aula. 

254/22 
Principper Skole-hjem-
samarbejde, bilag 
Drøftelse 
 

 
Videre arbejde med principper med input fra teammøder. Vi er endnu 
ikke færdige i processen blandt medarbejderne.  
Præsentation på mødet. Bilag 2: Forslag til overordnet princip – samt 
bilag 3: Definition af principper  
Udsat til næste møde 

255/22 
Nyt fra 

- Formand 
- Forvaltning 
- Udvalg 

 

 
Formand: Brian skal til møde med kommunen om rute 140 (bus). Der 
kommer nye ovne i skolekøkkenet i Hodsager. 
Forvaltning: Ny samarbejdsmodel mellem CBL og CBF – målet er en 
større forældreinvolvering. Stigende eksklusionsgrad i Danmark, 
økonomi tages fra almenområdet. 

256/22 
Nyt fra skolen 
 

 
Temauge uge 14, Ukraine, tiden efter Corona og sårbare børn/unge, 
SSP-området. SFO Hodsager – tilbud til 5.kl.? 
Gyldne minutter. Om eventuel SFO-tilbud 5 klasse Hodsager 

257/22 
Eventuelt 
 

 

Næste møde:  tirsdag 19. april 2022 
 


