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Aars Skole
Fraværende:

Nr.

Formand: Jørgen Odgaard

SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato:
Sted:
Kl.:

Dagsorden
-

1.

Regnskab 2015
- Forventninger til regnskabet

-

2.

Budget 2016
- Status
- Personale til august 16

-

3.

Besøg af Arbejdstilsynet
- Orientering

-

4.

Åbent hus for kommende 0. kl.
- Evaluering
- Forventninger til kommende skoleår
- Elevtalsprognose

-

5.

6.

De gode overgange
- Et udvidet samarbejde med børnehaverne

Orientering fra:
- Elevrådet:
- Formanden:
- Medarbejderne: Husmøder
- Ledelsen: Samarbejde med kulturskole,
lyddæmpning i SFO, Status afd. 2,

Møde: 51

-

-

-

-

14. december 2015
Konferencelokalet
17.15 – ca. 20.00

Drøftelser og beslutninger
Vi ender med et merforbrug som ventet på ca.
2.500.000
Gennemsnits forbruget ligger på 8,35
Fortsat ubekendte faktorer jf.
elevtildellingsmodellen
Ultimo januar kender vi de faktiske tal
Som det ser ud på nuværende tidspunkt går
stillingerne op hos os, med undtagelse af et par
barsler
Besøget er mundet ud i hhv. et påbud og en
vejledning. Påbuddet handler om ………..
JHO consult han er autist og har ADHD
Der var rigtig mange børn og forældre. Stemningen
var god
Vi har hørt positiv respons fra nogle af deltagerne.
Det roses fx at SFO, lærere, pædagoger og ledere er
tilstede, dejligt med stort fremmøde.
Der er 66 elever i distriktet
Der har været holdt en række møder og der er nu
søgt ved ministeriet om en pulje til et projekt der
hedder ”En smutvej til skolen”. Det består bl.a. i at
børnehavepædagoger kommer på besøg på skolen
og omvendt at bh. klasselederne kommer ud i
børnehaverne. Der kommer praktikperioder for
børnene…….
Fodboldmål, der er bestilt nye net.
Overdækning til skolebodes bygges i foråret
Mobilepay/ Swipp dette kan vi ikke som skole selv
sætte i gang, da der er en aldersgrænse på 15 år ved
Swipp, som er den løsning vi har vi via skolens
bank
Ros til elevrådet og klasserne for at bringe relevate
ting op og med til bestyrelsen
Fra januar måned starter afd. 1 op med husmøder
efter samme model som afd. 2
På torsdag er der mørkedag i afd. 1 det afsluttes
med spisning i Messen.
Juleafslutning d. 18., med kirkegang holdes i år
således venskabsklasserne følges ad.
Planlægning af skolefest i afd. 1 er i gang
Gyngestativet er efterspurgt
Der var Lucia i hallen i fredags
Det har været en succes med makkerlæsning for
store og små på tværs af klasser i december.
Møde med kulturskolen er endt ud i en ansøgning
om økonomi til talentundervisning i rytmisk musik
i 36 uger. Dvs. forældrebetalingen bortfalder, hvis
det lykkes. Understøttende undervisning kan fx

-

-

7.

Punkter til kommende møde

8.

Lukket punkt

9.

Evt.

-

også erstattes af musikundervisning i kulturskolen.
På den måde arbejder vi i retning af at skabe
musiskmiljø
Toppen af støjen er klinget af i SFO´en, men
målingerne viser fortsat at det er for højt et
støjniveau
Ny afd. 2 processen skydes i gang med et møde d.
5. jan.

Dialogmøde for skolebestyrelsen på Hornum Skole
d. 28.01.16 kl. 18.30
Afd. 1 har teamstruktur på dagsorden i januar
Der har været møde i Aars Skoles fond.
Vedtægterne blev gennemgået og der arbejdes på
en revideret udgave.

