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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Mandag den 27. august 2018 kl. 17:30- 20:00 

Sted: Personalerummet 
 
Tilstede: Johan Bitch Nielsen, Lars-Ole Dybdal, Jørgen Schou, Peter Tranders, Peter 
Have, Werner Kaihøj, Maria-Christina Pedersen, Nikolaj Thomsen, Malene Joo Petersen, 
Mogens Steen Petersen, Pernille Holm,  
Afbud: Jannie Bjerregaard 
Referent: PH 
 

1. Godkendelse af referat (5 min) Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden (5 min) Godkendt 
 

3. Konstituering af bestyrelsen (10 min) 
a. Lars-Ole vælges som formand 
b. Peter Have vælges som næstformand 

 
4. Årshjul og opgaver (15 min) Årshjulet godkendt 

 
5. Temadag (10 min) 

a. Vi afventer udfald af sparingsrunden ift. valg af tema til temadagen i januar. 
 

6. Deltagelse i forældremøder herunder forældrefolder (10 min) 
0. årg: Johan  
1. årg: Janni 
2. årg: Lars Ole 
3. årg: Maria-Christina 
4. årg: Lars Ole 
5. årg: Peter Tranders 
6. årg: Peter Have 
7. årg: Johan  
8. årg: Jørgen Schou 
9. årg: Peter Have 

 
a.  Der spørges i plenum, om alle bestyrelsesmedlemmer er blevet kontaktet af 

personalet vedr. forældremøder? Der nikkes rundt om bordet. Kun maria-
Christina er, som nyt medlem, ikke blevet kontaktet. 
Ikke alle bestyrelsesmedlemmer har fået svaret på personalets henvendelser 
– det er vigtigt, så lærerne/pædagogerne ved, om de kan forvente deltagelse 
fra SB. 
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b. Johan udarbejder PP til oplæg baseret på Lars-Oles oplæg til samtalepapir – 
den deles med resten af SB. 

c. Forældrefolderen afventes færdig i løbet af efteråret. Billederne er blevet 
rigtigt gode.  

 
7. Høring vedr. besparelse  

a. Mogens gennemgår besparelsesforslaget 
b. Mulighed for at påvirke processen: 

i. Høringssvar 
ii. Høringsmøde 30/8 
iii. Læserbreve  
iv. Brev til forældrene på Skåde Skole 

c. Pointer til høringssvar: 
i. Vi tror ikke på besparelsen – se til f.eks.Tranbjerg Skolen, det kan 

tværtimod blive dyrere at danne superskoler. Nærværende ledelse er 
altafgørende for trivsel og læring. 

ii. Der er ikke evidens for, at to-sprogede bliver dygtigere ved at blive 
spredt ud på flere skoler– det er primært 5%, der opnår bedre 
afgangskarakterer.  

iii. Alternativ: Der er mange penge at hente i FU-området og i 
konsulentlaget på Grøndalsvej. 

iv. Opfordring til at skolebestyrelsesformænd på tværs af byen finder 
sammen og skriver fælles læserbrev. JP-Aarhus søndag er et godt 
bud på en god kulisse til at stille de rigtige spørgsmål til regnestykket.  

d. Mogens sender et brev ud tirsdag til forældrene på Skåde Skole på vegne af 
skolebestyrelsen med opfordring til at forældrene deltager i Høringsmødet 
30/8 på Frederiksbergskolen. 

e. Mogens skriver et udkast til et høringssvar, der sendes rundt senest torsdag til 
SB. 

f. Pressetaktik: Hvordan kan vi piske stemningen op blandt forældrene i Skåde? 
Mails til Thomas Medom? 

 
8. Byggeprocessen 

a. Meget flot udarbejdet forslag til bygninger, trods usikkerhed om fremtiden 
(sparerunden) og deraf udsatte møder, går vi videre med ansøgning om 
fondsmidler – tegningerne sendes ud tirsdag 27/8 2018. Byggetegningerne 
er fortsat fortrolige, da fondene formentlig vil have indflydelse på 
bygningerne.  

 
9. Meddelelser 

a. Skoleprognosen – punkt fra sidste møde 
i. Skoleprognoser tager kun udgangspunkt i distriktsbørn og ikke i børn 

udefra, der søger skolen. Dermed passer tallene. 
b. Orientering til bestyrelsen vedr. starten på skoleåret 
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i. Skoleåret er kommet rigtig godt i gang, god stemning.  
ii. Mogens kører i 14 dage hver morgen med to-sprogsbussen.  
iii. Der er kommet mange nye børn, vi har bl.a. modtaget en del af 

børnene fra Lykkeskolen og DSA-området er derfor udfordret, der 
kanaliseres timer derover.  

iv. Samarbejdsstrukturen på skolen gør det nemt for nye lærere at 
komme i gang.  

c. Ansættelse af administrativ leder 
i. Der er ansættelsesstop i ledelseslaget i kommunen, derfor er 

processen stoppet. Vi har en økonomisk konsulent hver tirsdag fra 
Grøndalsvej, Helle Jespersen. Det fungerer godt. Vi har bedt om at 
det øges til to ugentlige dage fremover.  

 
10. Eventuelt 

a. Vikarsituationen på Skåde Skole: Vi har to faste vikarer, Mette og Lars, der 
selv tjekker intra om morgenen – dem er vi meget glade for. Derudover 
bruger vi et antal tilkaldevikarer. Der er altid vikarplan til vikarerne – og 
vikarerne skriver en kort evaluering/tilbagemelding til læreren. 

b. Forslag til tema til temamøde: Artikel om gymnasieelevers brug af sociale 
medier i undervisningen. 

 
11. Punkter til kommende møder: 

a. Mobilpolitik på Skåde Skole 
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