
 

 

Aulum-Hodsager Skole 
Skolebestyrelsesmøde 

Bestyrelseslokalet på kontoret 
Tirsdag 19. april 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: Berit Bach. 

258/22 
Elevrådet 

 
Silas og Laurits har været i København og været politikere for en dag. 
På sidste elevrådsmøde var undervisningsmiljøet på dagsordenen.  
Det er som udgangspunkt godt på skolen. Der er dog ønske om lidt 
farve på væggene og grønne planter.  
 

259/22  
Principper Skole-hjem-
samarbejde, bilag 

Drøftelse 
 

 
Videre arbejde med principper med input fra teammøder. Vi er endnu 
ikke færdige i processen blandt medarbejderne.   

Bilag 1: Forslag til overordnet princip  
Bilag 2: Definition af principper. Udsat fra sidste møde 
 
Der var drøftelser om kommunikation, og enkelte ændringer.  
Endelig godkendelse på næste møde.  
 

260/22 
Timefordelingsplan 2022-23 
Drøftelse 

 
Præsentation af plan med hensyntagen til samme skoletid som 
indeværende skoleår. Bilag.  
 
Gennemgang af udsendte forslag. Vi vil også næste skoleår have nedsat 
mødetid.  
Vi forsøger at det ikke skal gå for meget ud over de praktisk-musiske 
fag – bl.a. med semester- eller kvartalsordning. Morgenbåndet 
prioriteres fortsat (USU-tid). 9.årgang får en ”valgfagsuge” 
Skolebestyrelsen udtrykker ønske om, at der skal være mulighed for at 
vælge blandt et antal valgfag i valgfagsugen.  
Timefordelingsplanen godkendes. 
 

261/22 

Ukrainske elever   

 

Orientering om den aktuelle situation på hhv. Hodsager og Aulum Skole 
 
I Aulum er der pt 3 elever fra Ukraine. En er returneret til Ukraine lige 
før påske 
Der er 4 mere på vej, en i Aulum og fire i Hodsager 
 

262/22 
Skolebestyrelsesvalg 2022 
 

 
Evaluering af processen 
7 forældre var opstillet, hvilket betyder fredsvalg  
Den nye bestyrelse er orienteret. Der indkaldes til et konstituerende 



møde i juni.  
Der er ingen suppleanter, så der skal være suppleringsvalg hvis nogen 
stopper.  
 

263/22 
Nyt fra 

- Formand 
- Forvaltning 
- Udvalg 

 

 
 

- Samrådsmøde, det nye Børne og Familieudvalg blev 
præsenteret. 

- Intet nyt fra forvaltning.  
- Alle overførsler er godkendt, vi får 50% tilbage for Corona 

udgifter. VIVE rapport. Skoleprognose, der forventes et stabilt 
elevniveau.  

 
 

264/22 
Nyt fra skolen 

 

 
Rundvisning på Nørregade med nyt toilet, elevator og 

gennemgangsområde 
Sekretærsamarbejde mellem Eventyrhaven og skolen: 
Der er etableret et samarbejde mellem Eventyrhaven og skolen om 

sekretærsamarbejde. Der er også et større samarbejde på 
pedelområdet, hvor vi nu også har et samarbejde om det gamle rådhus 
på Østergade. 
Der har været forældremøde med 8 klasse omkring klassedeling.  
Skolevægring/eksklusionsudfordring  
 

265/22 
Eventuelt 
 

 

Næste møde:  19. maj kl. 17 i Hodsager 

 


