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Aars Skole

Formand: Jørgen Odgaard

SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato:

Fraværende: Afbud fra Joakim, Morten og Lene

Nr.
1.

2.

AT-påbud, status
- Tids og handleplan for AKT fremlægges
(Bilag)

LSP
- Vi er i gang med….
(Bilag)

Møde: 55

Sted:
Kl.:

17. april 2016
Konferencelokalet
17.15 – 19.45

Handleplanen som følge af påbuddet blev fremlagt.
Pt. er medarbejderne i AKT ved at behandle de sidste ændringer.
Planen bliver sendt til Arbejdstilsynet i starten af juni (Deadline
den 15. juli.)

Status pt. er, at alle teams har valgt e-læringsmoduler til efteråret.
2 teams har valgt at arbejde med ”klasseledelse og Feedback”.
5 teams har valgt ”motivation og tro på sig selv”.
Overordnet fokus for arbejdet er hvad vi kan ændre på, så
drengenes faglige trivsel og resultater bliver næsten lige så gode
som pigernes.
Bestyrelsen ønsker at der skal fortælles om arbejdet på de første
forældremøder i efteråret 2016.

3.

4.

5.

Udkast til principper
- BYOD (Bilag)

Princip for elevers brug af egne enheder (BYOD) i
undervisningen blev vedtaget. Det træder i kraft pr. 1. august.
Der udarbejdes FAQ og anbefalede minimums specifikationer.

- Klassedeling (Se også bilag fra forrige
møde)

Princip for klassedeling blev drøftet. Forslag til vedtagelse
fremlægges på næste møde.

- Voldspolitik (AT-påbud, se bilag side 1)

Princip for Voldspolitik blev vedtaget. Princippet skal
indarbejdes i løbet af kommende skoleår.

Lokaler og renovering
- Ventilation, gulve, Poulsens hus, støj

Orientering fra:
a) Elevrådet:

Der er lavet en plan ventilationsarbejdet. Vi har kigget på gulve
og udvalgt 9 klasselokaler, 1 gang, 2 indgangspartier og 1
trappeopgang, samt 2 faglokaler. (Vi håber at pengene rækker.)
a)

b) Formanden:
c)

Medarbejderne

d) Ledelsen: talentklasse, møde for
kommende 2. kl, status på udmeldte
besparelser. Mobil pay.

Der er nu indkøbt mobil og nummer, samt ved at blive
oprettet kontonumre til brug af Mobilepay i skoleboden.
Der er indkøbt vandautomater til A-huset, samt 50/60er
gangen (til deling). Desuden er der kommet 4 køleskabe
til madpakker (0. til 5. kl.)i ”diverse” rummet til højre
for trappen i hovedbygningen. Elevrådet er ved at tænke
på konstituering til kommende skoleår.

b)
c) Pt. er der gang prøve afvikling, dimission, der er fokus
på de nye børn. Det blev drøftet, hvordan vi sikre at vi
tager godt i mod nye elever, særligt når de kommer i
løbet af skoleåret.
d)

Der er ca. 20 tilmeldte til talentklassen. Hvis
nødvendigt finder der en udvælgelse sted i juni, og
forældre og børn får efterfølgende besked. Den 14. juni
bliver der indkaldt til forældremøde i kommende 2.
klasse med henblik på at drøfte tankerne omkring ikke at
dele klasserne. De besparelser som vi var nødt til at lave
for at tilpasse økonomien betød at vi har afskediget 3

medarbejdere. En undervisningsassistent, en teknisk
assistent og en pædagog.
6.

Punkter til kommende møde

7.

Evt.

- Princip for klassedeling
- Økonomi
- Ansøgning om konvertering af UUV til to-lærertimer, GEN
- Klassedannelse omkring 5. årgang blev drøftet. Forældrene
efterspurgte information, men havde i øvrigt et godt indtryk af
processen.
- leverandøren af stole og fodringe kontaktes, da fodringene
bliver ved med at glide ned, hvilket i sidste ende betyder at foden
falder af stolene.

8.

Lukket punkt

