
  

    
Hadsundvej 11, Astrup 

9510 Arden 

tlf. 97114900 

email: astrupskole@mariagerfjord.dk 

Der afholdes skolebestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2019 kl. 19.00 – 21.00  
 
Afbud fra Rikke Asp 

 
REFERAT  

Punkt Uddybning Referat 

1. Evaluering af 
temamøde  

Evaluering af temamøde  m. Kis Holm Laursen  
 

Meget positiv respons. 
Udfordringen i forhold til søskende fylder meget, og  
søskendeproblematik kan evt. være tema for en       
efterfølgende temaaften. Evt. med workshops  
 
Det kan overvejes, om eksempelvis  
specialbørnehavernes forældregruppe skal inviteres 
til lignende arrangementer.  

2. Lejrskole Drøftelse vedr. afvikling af lejrskole fremadrettet  
Evt. formulering af princip  
 
Opfølgning af sidste møde:  
Ingen fælles lejrskole i indeværende kalenderår. 
Der arrangeres en særlig oplevelse for alle klasser, evt. 
med overnatning. Arrangement for den enkelte klasse 
drøftes og besluttes i samarbejde med forældre på 
klasseforældremøder.  
Endvidere blev der fastfast flg. princip: Eleverne tilbydes 
én gang i skoleforløbet ( i udskolingen) et større 

Eleverne tilbydes i 9. og 10. klasse  en længere 
lejrskoletur med fokus på såvel det faglige, sociale 
og dannelsesmæssige.  
Rejsemål og turens planlægges af de relevante 
medarbejdere i samarbejde med forældre.  
 
Som udgangspunkt tilbydes alle elever en 
lejrskoletur hvert andet år med max. 2 overnatninger 
alternativt en skoleudflugt.  
Lerjskoleturene kan tilrettelægges som klasseture, 
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lejrskoleophold.  
 

en tur for flere klasser eller som en fælles 
lejrskoletur for hele skolen.  
 

3. Kommunikation 
skole/hjem  

Evaluering af kommunikation mellem skole og forældre i 
ForældreIntra   
Elevskemaer  

Forældreønske: Mere konkret information: Ugeplan, 
skema, oplysning om ændringer m.v.  
Flere oplysninger om skolebestyrelsen skal være 
tilgængelig på såvel hjemmeside som ForældreIntra 
(fremadrettet AULA).  

4. AULA Orientering og drøftelse  
Aula vil fra august 2019 give elever, pædagogisk personale og 
forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Aula 
erstatter folkeskolernes brug af SkoleIntra og bliver fremtidens 
kommunikationskanal i folkeskoler og SFO'er i alle landets 
kommuner og desuden i dagtilbud i 93 kommuner. Aula kommer 
i drift i skolerne efter sommerferien 2019. 

Orientering og fremvisning af kort film om den nye 
platform AULA.  
 

5. Orienteringspunkter  Bl.a.  

 Skoleårets planlægning 

 Fagmøder 

 Statusrapport  

 Evakueringsøvelse  
 
 

Elever:  
3 afgangselever efter afsluttet 10. klasse 
Nye elever: 3 skolestartere  
Endvidere to elever på 7. klassetrin, én elev på 8. 
klassetrin, én elev på 4. klassetrin  
 
Fagmøder:  
Der er etableret fagudvalg for fagene dansk, 
matematik og værkstedsfag. Her drøftes muligheder 
i fagene, materialer og foregår idéudveksling / 
erfaringsudveksling.  
 
Statusrapport: 
Der har været statusrapport-møde  i 
makkerskoleregi. Astrup skoles makkerskoler er 
Rosendalskolen og Arden skole.  
 
Evakueringsøvelse: 
Der er gennemført evakueringsøvelse  



 

6. Eventuelt     
 

  


