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Meddelelser 

Formand Er sendt ud. Der har været en henvendelse vedr. skole/legepatruljeturen til 
Bakken. Den går på, hvem som skal med og på hvilket grundlag. Der kommer 
et tilsynspunkt vedr. skolepatrulje og legepatrulje på mødet i april 

Skoleleder Er sendt ud 

Elevråd 7. årgang ønsker overdækning af cykelstativerne ved juniorklubben. 
Klasserne mangler bolde. 
8. årgang ønsker en multibane mere. 
Der ønskes større måtter ved terrassedørene 
9. årgang ønsker at kunne gå i Spar og Netto og/eller et mere varieret udbud i 
hallen. Kan elevrådet gå i dialog med Michael om udbuddet?   

SFO Det virker med ”komme/gå” nu. 

TAP Byggeriet i Aunslev bliver en måned forsinket. 

Pædagogisk råd Lige afholdt et møde omkring low arousal. 

Nyt fra forældre  Hytteturen på 3. årgang var en stor succes.  

 Der er en henvendelse vedr. beslutningen om eleverne må gå i 
NETTO/Spar. Der ønskes at beslutningen genovervejes. Bestyrelsen 
står ved beslutningen, da der ikke er kommet nye eller bedre 
argumenter for at ændre beslutningen. 

 Der er henvendelse om, at der mangler et fodgængerfelt i Aunslev. 

 Der har også været henvendelse om, at skolepatruljen i Aunslev ikke 
altid tager opgaven seriøst nok. De kigger på telefon blandt andet. 

 Det er en udfordring, at der er blevet placeret forældremøder på 
samme dag. 

 Det kunne være godt, hvis der på 0. årgang bliver snakket om 
skolebestyrelsen. 

Nyt fra faserne Alle faserne har eller er på tur, og det går godt. 

 

 

 

Punkter orientering/drøftelse 

1  Tilsyn fase 1 (40 min). Oplæg om inklusion hvor især begreber som low arousal og 
deltagelsesmuligheder blev understreget. Med et bredt 
inklusionsbegreb bliver der mange opgaver at løse, men det er 
meningsfuldt dog fyldt med dilemmaer.  
 
Nogle kernebegreber inden for inklusionsarbejdet. 

 Håndter – evaluer – forandre 
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 Affektsmitte 
 
Bevægelse: Der er god bevægelseskultur i elevpauserne.  
Bevægelse er oplagt til gentagelser, træning og brainbreaks 
 
Kommunikation: God kommunikation skole/hjem, men som 
internt arbejdsredskab har AULA mangler. 
 
Digital dannelse: Opfordring til at forældre får kendskab til ”mit 
liv på nettet”, da der er meget god viden at hente. 

2 Æstetiske læringsmiljøer (5 min). Det er i gang rundt omkring i faserne. Der er købt klassemiljø 
ind til fase 3. 

3 Økonomi – status (10 min). Prognosen er, at underskuddet bliver -476000. 
Det er stadig uafklaret, om der kommer kompensation for 
coronaudgifter (særligt i forbindelse med SFO og opdeling i 
grupper) 

4 Orientering fra fællesrådsmøde 
(10 min). 

Budgettet var på, men det gav ikke anledning til videre 
diskussion, da det er et ”fredeligt” budget. 
 
Der blev også diskuteret overgange, dels fra børnehave til 
skole og internt i skolen mellem faserne. 

5 Status corona (5 min). Der har været et enkelt smittetilfælde, men det har ikke spredt 
sig til andre. 
 
Der er kommet nye retningslinjer. De er sendt ud på AULA. 
Nære kontakter skal ikke længere sendes hjem, men skal 
testes på 4. og 6. dagen. 
 
Der åbnes op for, at 9-12 årige kan blive testet. Der sendes ud 
til forældre om at give tilsagn. Der sendes også tilsagn til de 
mindste, da det er en forventning, at de mindste også bliver 
indrullet i testsystemet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Punkter til Beslutning 

6 Princip for skolens arbejde med 
elevernes udvikling i skolens 
faglige og sociale fællesskab.                       
( 55 min). Bilag i flg. 2 link 
 

https://www.inklusionsklar.dk/arti
kel/princip-inklusion 
 
https://vibeskolen.aula.dk/sites/vi
beskolen.aula.dk/files/arkiv/Downl
oad_filer/Folder%2C%20velkomme
n%20til%20Vibeskolen%20nov%20
2020_0.pdf 

Det er fint, hvis det bliver opdelt i skolen (ledelsen), medarbejdere, 
forældre og skolebestyrelse. 
 
God ide hvis begrebet ”inklusion” defineres under indledning. Hvorfor 
er det meningsfuldt. Et udvidet inklusionsbegreb. 
 
Det kunne være godt, hvis ordet ”bidrager” bliver en del af 
målsætningen. 
 
Kunne begrebet ”deltagelsesmuligheder” bruges ind i formålet. 
 
”alle elever skal blive så dygtige som de kan”. 
 
Der skal være noget særegent ved princippet. 
 
Low arousal skal stå under medarbejdere. 
 
Medarbejdere skal skabe forståelse for elevers forskellige behov. 
 
Forældre er en vigtig ressource, for at skabe inkluderende miljøer. 
Klasserådet arrangere arrangementer 

https://www.inklusionsklar.dk/artikel/princip-inklusion
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https://vibeskolen.aula.dk/sites/vibeskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Folder%2C%20velkommen%20til%20Vibeskolen%20nov%202020_0.pdf
https://vibeskolen.aula.dk/sites/vibeskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Folder%2C%20velkommen%20til%20Vibeskolen%20nov%202020_0.pdf
https://vibeskolen.aula.dk/sites/vibeskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Folder%2C%20velkommen%20til%20Vibeskolen%20nov%202020_0.pdf
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Skolebestyrelsen skal føre tilsyn. Også godt hvis bestyrelsen 
præsentere princippet på forældremøder 
 
Legeaftaler på kryds og tværs 

7 Eventuelt  Næste møde skal et foredrag om digital dannelse tages op. 

 Næste møde skal et punkt på om beslutningen af at fase 3 
ikke må gå uden for skolen i elevpauserne. Så skal der 
udfærdiges et skriv med argumentation, som skal sendes ud 
til fase 3. 
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