
  

 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 

 

Sted: Aulum 

Tid: Torsdag d. 11.april kl. 19.00-21.00 på skolens 

lærerværelse 

 

 

 

Indkaldte:  

 
Brian Larsen, Ane Davidsen, Louise Falk, Mads Wrobel, Sabrina Jensen, Jens Silkjær, 

Kasper Skram, Lasse Sandgaard, Alex Holm og Ann Berit Birkelund Bach, Annemette 

Jensen og Karen Skyum 

Suppleanter:  

Afbud: Jens Silkjær, Ane Davidsen. 

 

 Referat:  

 
 
 

71/19 Godkendelse af referatet fra 6. marts 

 

72/19   Fra fritidshjem til SFO. Status v. Annemette 

Annemette informerede om renovering, stillingsopslag, pæd. og pæd. medhjælper kommer til at have  

timer i 0 klasse næste år. Ang. Sommerferien, der vil være feriepasning i Aulum, men forhåbentlig vil der 

blive nogle dage op til skolestart på Hodsager afdelingen. 

Karen informerede om juniorklub i Aulum. Ung Herning har været på besøg og fra næsteskoleår vil 

Malene Fra Ung Herning være på skolen 1 gang om ugen. Ung Herning vil gerne have Juniorklub i 

Krudthuset, de synes det var meget velegnede lokaler. 

  

73/19   Skoleårets planlægning 

o Præsentation af timefordelingsplan 

o Skoledagens struktur med reduktion af skoletiden 

o Personalesituation og ledige stillinger næste skoleår 

o Nye tiltag omkring inklusion/elever med særlige udfordringer 

o Skolebuskørsel 

(diverse bilag til alle underpunkter) 

Ud fra udsendte bilag, lavede Karen en gennemgang af timefordelingen og skoledagens struktur. 

 

74/19 Nyt fra formanden.  

2 studerende fra Århus universitet (statskundskab) vil gerne sende et spørgeskema ud til 0-3 klasse  

Forældre. Det handler om forældreinvolvering i folkeskolen. SB nikker til dette.  

Bus. Elever står af før bussen før den sidste sløjfe.  Karen kontakter busselskabet, det bliver stoppet. 

Samrådsmøde i nær fremtid.  

 

75/19 Nyt fra skolen.  

Hyrdebrev fra undervisningsministeren, ang. Vigtigheden af at afgangselever får aflagt samtlige prøver 

Til folkeskolens afgangsprøve.  



Tilbud om Camp ved Skovsnogen 6-9 klasse, vi ønsker et oplæg fra Skovsnogen. 

Knallertbanden, der har været besøg af politiet. Der er en del knallertkørsel gennem skolegården, det skal 

Stoppes.  

        

76/19 Nyt fra elevrådet 

Der var intet nyt. 

 

77/19  Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent 

Annemette Jensen 

 


