
Side 1 

 

 

Referat af møde i 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 27-02-2020 

 

Tid:  18.30 – 21.30 ordinært bestyrelsesmøde 

Sted:  AKT-mødelokalet 

 

Forbered: Orienter dig i de vedlagte bilag 

 

 

Mødedeltagere: 

 

Forældrevalgte: 

Marlene Højer Bogner 

Rudi Sloth Christensen 

Janne Worm Hansen 

Susanne Bøg 

Henrik Hybertz Bak 

Lone Rokkedahl 

Charlotte Tougaard 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Dorte Nørgaard 

Iben Nielsen 

 

Ledelse: 

Jesper Poulsen 

Brian Svendsen 

Mona Elmgreen Petersen, 

 

Afbud:  

Charlotte 
 

Dagsorden oversigt: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Godkendelse af princip for bevægelse 

3. Redegørelse for brug af inklusionsmidler 

4. Byggeri/trafik 

5. Evaluering af konvertering af UUV til to voksne 19/20 

6. Konvertering af UUV til to voksne 20/21 

7. Nationale test 

8. Princip for badning efter idræt 

9. Nyt fra 

10. Evt 

 

 



Side 2 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 

Formål med punktet: Ansvar: 

Godkendelse af referat 

 

 Alle 

Referat/beslutning: 

Godkendt 

 

Videre proces: 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 2 

Formål med punktet: Ansvar: 

Godkendelse af princip for bevægelse Princip for bevægelse har været 

til udtalelse i personalegruppen. 

Drøftelse af tilføjelser og endelig 

godkendelse. 

JP 

Referat/beslutning: 

Godkendt 

 

Videre proces: 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Formål med punktet: Ansvar: 

Redegørelse for brug af inklusionsmidler (bilag) Orientering om anvendelsen af 

skolens ressourcer til inklusion i 

indeværende skoleår. 

JP 

Referat/beslutning: 

Orientering om skolens redegørelse af inklusionsmidlerne 

 

Videre proces: 

Taget til efterretning 

 
 

Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

Byggeri/trafik Orientering om foreløbig proces 

samt drøftelse af eventuelle 

justeringer i forbindelse med 

afvikling af trafik omkring 

skolen. 

JP 

Referat/beslutning: 

Drøftelse af de udfordringer der stadig opleves med morgentrafikken. Trafiksituationen er blevet 

væsentlig bedre siden byggestart, men det er vigtigt fortsat at være opmærksom på trafik og 

sikkerhed. Ledelsen sender fortsat information ud til forældrene. 

 

Status på byggeriet.  

 

Videre proces: 

Ledelsen følger op på drøftelsen 
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Dagsorden: 

Pkt. 5 

Formål med punktet: Ansvar: 

Evaluering af konvertering af UUV til to voksne 

19/20 (bilag). 

 

I indeværende skoleår har vi på 

mellemtrinnet konverteret den 

understøttende undervisning til 

to-voksen ordning jf. 

folkeskolelovens paragraf 16d. 

Skolen skal indsende evaluering 

af to-voksenordningen til 

forvaltningen. Evalueringen 

drøftes og suppleres med 

skolebestyrelsens kommentarer.  

JP 

Referat/beslutning: 

Evaluering af konvertering af UUV drøftes. Oplevelserne med konvertering er gode. 

Drøftelserne og input fra personalet sammenskrives og sendes til forvaltningen. 

 

Videre proces: 

Jesper sender evalueringen til forvaltningen. 

 
 

Dagsorden: 

Pkt. 6 

Formål med punktet: Ansvar: 

Konvertering af UUV til to voksne 20/21(bilag). 

 

Drøftelse af mulighederne for 

igen at konvertere den 

understøttende undervisning til 

to-voksen ordning i det 

kommende skoleår jf. paragraf 

16d.. I praksis betyder det, at 

eleverne på mellemtrinnet får 

deres ugentlige timetal reduceret 

fra 33 til 31 timer. I de to 

reducerede timer, skal der så i 

stedet være to voksne på klassen. 

Det er formelt skolebestyrelsen, 

der søger om dette. 

JP 

Referat/beslutning: 

Skolebestyrelsen ønsker at der igen søges om konvertering af UUV efter paragraf 16d 

 

Videre proces: 

Jesper fremsender ansøgning til forvaltningen. 
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Dagsorden: 

Pkt. 7 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nationale test 

 

I forbindelse med evalueringen af de nationale 

test, har forligskredsen bag skolereformen 

besluttet at stille de nationale test i bero.  

Det er herefter frivilligt, om de enkelte skoler vil 

gennemføre testen. Skoler, der er blandt de 20 % 

lavest præsterende, skal dog stadig gennemføre 

testen obligatorisk. Ligeledes kan enkelte skoler 

blive udtrukket (som til eksamen).  

Ledelsen har som udgangspunkt kompetencen til 

at beslutte om testen gennemføres eller ej.  

 

Drøftelse/udtalelse 

 

Der ønskes en tilkendegivelse 

fra bestyrelsen. 

JP 

Referat/beslutning: 

Kort orientering om UVM’s beslutning i forhold til de nationale test. 

 

Der er forskellige holdninger til brugen af nationale test. Det er bestyrelsens holdning, at man ikke 

skal bruge nationale test i sin nuværende form, da der ikke er tillid til det resultat som testen viser. 

 

Vesthimmerland har en testplan som følges af alle skoler – det gælder også Aalestrup Skole. 

 

Anvendelsen af nationale test drøftes ligeledes på børne- og familieudvalgsmødet. Det skal også her 

besluttes, hvem der har kompetencen til at beslutte, om en skole skal anvende nationale test. 

 

Videre proces: 

Tages til efterretning 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 8 

Formål med punktet: Ansvar: 

Princip for badning i forbindelse med idræt 

(bilag) 

 

Drøftelse/udarbejdelse af princip Alle 

Referat/beslutning: 

Drøftelse ud fra oplægget -
https://skoleidraet.dk/aktiviteter/aktivitetstyper/idraetsfaget/badning-efter-idraet/ 

 

Bestyrelsen bakker op om, at der udarbejdes et princip for badning og deltagelse i idræt, således at 

det er muligt for skolen at melde en fælles holdning ud til forældrene. 

 

Idrætslærerne udarbejder et oplæg til princippet som tages med på næste bestyrelsesmøde. 

Ledelsen informerer forældrene forlods i forhold til: deltagelse i idræt, badning efter idræt og lån af 

håndklæde. 

 

Videre proces: 

 

 

https://skoleidraet.dk/aktiviteter/aktivitetstyper/idraetsfaget/badning-efter-idraet/
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Dagsorden: 

Pkt. 9 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra 

 

Information  

Referat/beslutning: 

Formanden: Intet nyt 

 

Personalet: Kulturugen forberedes, forårets test afvikles 

 

SFO: Der har været afholdt tegnekursus (Manga) med stor succes 

 Komme/gå modulet er pr. 1/3 taget i anvendelse – der kommer en opdatering til maj 

 

Ledelsen: Timefordelingsplan – tages med på martsmødet 

 Evaluering holddannelse – hænger sammen med timefordelingsplan 

 Chromebooks implementeringsplan 

 

Videre proces: 

Taget til efterretning 

 
 

Dagsorden: 

Pkt. 10 

Formål med punktet: Ansvar: 

Evt. 

 

 

 

Alle 

Referat/beslutning: 

Forslag om ensretning/erfaringsdeling af ugeplanen på de forskellige årgange – tages med til 

personalet på det kommende fyraftensmøde. 

 

Henvendelse vdr. skole/hjem samtaler. Princippet tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

Videre proces: 

 

 
 


