
  

 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 

 

Sted: Aulum Fritidscenter 

Tid: Tirsdag d. 18. december kl. 17.00-20.00 

 

 

 

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 Elise Cramon 

 

Afbud:                          Sabrina Jensen 

 Referat:  
 

36/18   Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

37/18    Orientering fra møde i Hodsager med forvaltningen -  samt debat vedr.:  

             Overgang fra fritidshjem til SFO på Hodsagers matrikel. 

Annemette havde lavet 2 scenarier, en med SFO i Hodsager og en med morgen SFO i Hodsager og derefter 

bus til Krudthuset i Aulum. 

Der er opbakning til modellen med at lave SFO i Hodsager på skoledage og feriepasning i Krudthuset  

I Aulum. 

Navnet vil blive Krudthuset afd. Hodsager. 

Via Eventyrhaven bliver der sendt info ud om dette inden jul til forældre i Regnbuen. 

 

38/18   Til debat og beslutning:  

             SFO’ens åbningstid skal pr 1. august mindskes med en time.  

             Forslag:  

             SFO’en lukker kl. 15 om fredagen, idet der kun er 15-20 børn som benytter SFO’en 

             mellem kl. 15 og kl. 16 om fredagen. 

Der er opbakning til fremsatte forslag, og det varsles til forældrene i Krudthuset. 

 

39/18   Til debat og beslutning: Princip for sorg.  

Der blev rettet i princippet. I skolens MED udvalg bliver der arbejdet med at revidere i skolens 

sorghandleplan. 

Den vil blive præsenteret på næste SB møde. På næste SB møde vil princippet vedr. sorg være på til 

beslutning. 

 

40/18   Til debat: Hvordan kan SB sætte fokus på at styrke skole/hjemsamarbejdet og     

           forældreinvolvering? Oplæg ved Ane  

           Læs evt. nyeste udgave af bestyrelsens blad Skolebørn. 

Der er et ønske om at sætte fokus på at styrke skole/hjem samarbejdet. Der ønskes at lave et princip om  



dette. Der gives mulighed for at forældrevalgte kan komme på en temadag lavet af foreningen “Skole 

og Forældre”  

 

41/18 Til orientering: Regnskabsrapport – Sådan skal den læses. 

Fælles gennemgang af hvordan ØS udskriften skal læses. 

 

42/18 Budget og regnskab 

Det ser fint ud på både skole og SFO og vi kommer ud af året med plus på kontoen. 

 

43/18 Nyt fra formanden. Høringssvar ”Tilpasninger på skoleområdet” 

Brian orienterede om det høringssvar vi har sendt. Vi skal også sende høringssvar. Vedr. Den nye 

tildelingsmodel. Når vi får høringsmaterialet sendes det ud til SB og der laves et høringssvar, Elise og  

Brian har ansvaret for det. 

Brian orienterede om at han er blevet kontaktet af forældre, som har været meget uenig i SB beslutning om 

skolefoto hvert 2 skoleår.  

 

44/18 Nyt fra skolen.  

         Ansættelse af barselsvikar. Ønsker SB at være repræsenteret til ansættelsessamtalerne 

         den 7. januar kl. 15-19? 

         Ny tildelingsmodel til skolerne kommer til høring med høringsfrist i januar. 

Jens vil gerne deltage. 

Lasse informerede om at der nu kommer ansøgninger til skolelederstillingen, en del har også været og se 

skolen. 

 

45/18 Nyt fra elevrådet 

LS har holdt møde i Aulum: SB dagsorden blev gennemgået. Vi vil næste skoleår arbejde på at elevrådet 

er repræsenteret på SB møder. 

I Hodsager er der møde d.19.12. 

 

46/18 Datoer for kommende møder. Forslag fremsættes på mødet. 

4. februar kl. 19-21 i Hodsager 

6. marts kl. 17-19 i Aulum 

 

47/18  Evt. 

6 klasse eleverne fra Hodsager er glade for at vise deres skole frem (Hodsager afd.) Evt. I slutningen af  

5 klasse.  

Indvielse af PLC d. 20. februar. 

 

 
 

Referent 

Annemette Jensen 

 


