
Årsberetning august 2020 

Så gik endnu et år og vi står nu på kanten til et nyt skoleår her i begyndelsen af august. 
Sommerferien er snart veloverstået og vi glæder os til, at skolen igen bliver fyldt af liv. 
 
Hvis jeg her kort inden vi begynder et nyt skoleår, skal kigge tilbage på året der er gået, og vores 
aktiviteter på skolen og i bestyrelsen, er det umuligt at komme udenom Corona. 
Det blev altoverskyggende og fyldte på den ene eller anden måde alt fra marts og frem til 
sommerferien. 
 
Inden da nåede vi dog igennem nogle af de mere almindelige opgaver i Skolebestyrelsen. Vi fik 
kigget på nogle af de bærende principper for skolen, med det overordnede tema Skole-hjem-
samarbejde. Dette indebar at vi kom langt omkring, lige fra rusmiddelpolitik til 
kommunikationsstrategi. 
Alt dette ledte os over i det der skulle være blevet til en diskussion og revision af vores 
ordensregler og målsætning for skolen, samt vores værdigrundlag. Dette blev dog sat på pause 
af Corona. 
 
I forbindelse med kloakarbejdet i Aulum, har vi presset på overfor Kommunen for at få 
indflydelse på hvad der skal ske på Markedspladsen. Det førte til at vi blev indkaldt til et møde 
med projektlederne til en diskussion omkring den fremtidige udformning med trafiksikkerhed 
og funktionalitet for øje. Om alle vores ønsker bliver opfyldt er nok tvivlsomt, men vi havde en 
god dialog, og vi var langt hen af vejen enige omkring målet. 
 
Den 11. marts efter et historisk pressemøde lukkede Danmark ned. Ligesom i den øvrige del af 
samfundet var nedlukningen den lette del. Der var meget få børn i skole de efterfølgende dage 
inden skolen og SFO´en lukke helt ned, og i hjalp alle til at dette gik så smertefrit som muligt. 
I de første par uger af nødundervisning skulle vi som skole lige finde vores ben i den nye 
situation, men jeg syntes faktisk at vores dygtige medarbejdere hurtigt fik fundet en model, 
som virkede for de fleste. Selvfølgelig kunne ting være gjort anderledes og måske også bedre, 
men det var en ny situation, som ingen havde stået i før. 
Som tiden gik blev nødundervisningen bare bedre og bedre og jeg syntes vi kom flot igennem.  
 
Glæden var dog stor hos os alle, da vi igen kunne åbne skolen op igen og modtage eleverne. 
Forud for det var gået et kæmpe arbejde for at blive klar. Med retningslinier fra 
myndighederne, som ændrede sig dagligt. Dette medførte meget ”spildt” arbejde, som dagen 
efter det var gjort kunne laves om igen. 
 
Det blev en ny hverdag og det har det været helt frem til sommerferien, selvom der er kommet 
en eller anden form for normalisering uge for uge. Genåbningen er gået godt. I begyndelsen 
med stor fokus på det sociale, som alle har manglet under nedlukningen, men også med massiv 
fokus på hygiejne og social distance. 
 
Under alt det her har vores bestyrelsesarbejde også stået mere eller mindre stille. Ikke fordi vi 
ikke har kunnet mødes i et virtuelt mødelokale, hvilket vi også har gjort, men simpelthen fordi 
Corona og alt omkring dette, har fyldt hele den tid og kapacitet der har været til rådighed. 
 



Vi nåede at have et fysisk møde inden sommerferien, og vi nåede også at få gennemført et 
suppleringsvalg til Skolebestyrelsen. 
Det sidste var nødvendigt da Sabrina Kirkeby er flyttet fra skoledistriktet, og da vi ikke havde 
nogen suppleanter, skulle vi ud i et valg. 
Heldigvis var der hele 3 kandidater der meldte sig på banen og I fik som forældre alle mulighed 
for at afgive jeres stemme. 
  
Som nævnt på AULA blev resultatet: 
 
Valgt til bestyrelsen: Heidi Dürr Friis Nielsen 
1. suppleant:   Line Vestergaard 
2. suppleant:  Jesper Rasmussen 
 
Vi glæder os til at byde Heidi velkommen i bestyrelsen, når vi genoptager arbejdet. 
 
Vi glæder os også til at tage fat på et forhåbentlig mere almindeligt skoleår, som dog stadig vil 
være præget af Corona situationen, men indtil videre bliver det med normalt skema.  
 
I bestyrelsen glæder vi os til at fortsætte hvor vi slap, så vi kan blive ved med at udvikle vores 
allesammens lokale folkes,kole: Aulum – Hodsager Skole. 
 
Rigtig godt skoleår 
 
På Skolebestyrelsens vegne 
 
Brian Larsen – Formand  


