Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 21. juni 2021 kl. 18.00
Mødeleder Birgitte Jakobsen
Referent

Søren Jakobsen

Fraværende

Referat

1. Godkendelse af referat.
Godkendt.

2. Post til skolebestyrelsen.
Ingen post.

3. Budget til godkendelse.
Gennemgået og efterfølgende godkendt.

4. Lejrskole forskydning skoleår 21/22 - grundet corona.
Claus redgjorde for forskydningerne i det nuværende og det kommende skoleår.
Corona- restriktionerne betød, at dette skoleårs lejrskole for nuværende 4. og 8. årgang
ikke kunne gennemføres i indeværende skoleår.
Disse gennemføres i indeværende skoleår til august for kommende 9. årgang og i
november for kommende 5. årgang.
Endvidere er skolens nuværende økonomi en anden faktor, der gør, at vi ikke kan sende
flere end to årgange afsted på lejrskole i samme skoleår.
Corona og økonomien gør, at vi nu er ”tvunget” til at prøve det ”nye” af, hvor vi har
lejrskoler på 5. og 9. årgang.
Skolebestyrelsen drøfter det nuværende princip for lejrskoler på et kommende møde i
efteråret.

5. Meddelelser fra formanden.
Ingen.

6. Meddelelser fra ledelsen
Claus:
 På grund af nedlukningerne, har der ikke været afholdt skolefest i de seneste 2 år.
Tiden er inde til nedsætte et udvalg, der skal drøfte fremtidens skolefester på
Aarupskolen.
 Kiss & Ride. Indsatsen skal koordineres. Der skal handles nu, inden de kommunale
budgetforhandlinger for alvor går i gang. Skolebestyrelsen retter henvendelse til
kommunen snarest. Ligeledes sender Claus skrivelse afsted til kommunen, som er
en koordineret mail i forhold til vigtigheden i at få anlagt et kiss and ride anlæg.
Claus har kontakt til en journalist, der er interesseret i lokalt at udbrede behovet
for en kiss and ride ved Aarupskolen.
 Skolen er omsider tæt på at ligne sig selv igen, efter snart halvanden år i
Coronaens tegn.
 I forbindelse med genåbningen af skolerne, har Staten uddelt puljemidler,
øremærket til at fremme trivslen og fællesskabet på skolerne i Danmark. Der
arbejdes på at arrangere fælles trivselsaktiviteter for hele skolen i løbet af det
tidlige efterår.
Søren:
 orienterede om en fagfordelingsproces, der nu næsten er så tæt på målet, at
eleverne kan få udleveret deres skemaer for 2021/2022.

7. Nyt fra Elevrådet
Henrik Andersen har haft elevrådet samlet en enkelt gang efter genåbningen. Elevrådet
har modtaget penge til fremme af trivslen og investeret i fodboldmål.

8. Bordet rundt
9. Evt.
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