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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Mandag den 25. februar 2019 kl. 17:30- 20:00 

Sted: Personalerummet 
 
Tilstede: Klaus Juul Sørensen, Mikkel Schroeder, Mogens Steen Petersen, Johan Bitch 
Nielsen, Jørgen Schou, Werner Kaihøj, Lars Ole Dybdal, Peter Tranders, Trine Bendix, 
Nikolaj Thomsen, Malene Joo Pedersen, Tina Højgaard, Mads Neergaard Jacobsen 
(referent)  
 
Afbud: Peter Have, Jannie Bjerregaard, Maria-Christina Sørensen 
 

1. Godkendelse af referat (5 min)  
a. Godkendt. 

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  

a. Ved hvert punkt, skal der stå, hvad der skal ske med punktet 
b. Ikke to, men tre ændringer i pkt. 8. 

 
3. Budget (45 min) 

a. Præsentation af Klaus Juul Sørensen der er fungerende adm. leder på Skåde 
Skole (40% af fuld tid) 

b. Resultat 2018 skole 770.000, akkumuleret resultat skole 1.591.000.  
Forklaringer findes i mindre forbrug, flere elever og meget lavt  
langtidssygefravær. 
Skolen råder over det akkumulerede beløb. Der kan generelt akkumuleres 
mere over flere år, hvis man sparer op til noget specifikt. 

c. Budget 2019 skole: Præmisser: Lønstigning 1,32% og besparelser til og med 
budget 2022 – indregnet som rammebesparelse. Ikke indregnet: konsekvens 
af administrative fællesskaber, fortsat 3 børnehaveklasser (tallet ligger og 
vipper – klassedannelse styres af forvaltningen og meldes i marts), effekten 
af revideret folkeskolelov. 
Forskel i budget 18 til 19: -222.570 
Stillingsnormering 41,98 (2018:41,8) 
Budget 2019 akkumuleret overskud 532.000 (heri er indregnet 400000 til 
alarmsystem).  
Beslutning: Der afsættes 500000 til inventar i RULL. 

d. Resultat 2018 SFO -94.000, akkumuleret resultat SFO 190.000 
e. Budget 2019 SFO: 7.009.000, akkumuleret resultat SFO -373.000. Ledelsens 

anbefaling er, at vi peger på en medarbejder – men at vi afventer, indtil vi 
kender antallet af 0. klasser. Bestyrelsen er enig. 
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Bestyrelsen godkender regnskab og budget for skole og SFO. 
 

4. LUP opfølgning (15 min) 
 

a. Opfølgning fra pædagogisk lørdag. (Bilag 1) 
i. Forebyggelsesstrategi – ledelsen arbejder videre med det, der 

foreligger, og præsenterer den for personalet. Herefter bliver 
forebyggelsesstrategien et forpligtende dokument, som beskriver, 
hvad vi arbejder med på hvilke årgange. 
Bestyrelsen: Er der potentiale for at skrue op for 
forældreinddragelsen/forældresamarbejdet i forbindelse med 
forebyggelsesstrategien?  
 

ii. Den ændrede elevsammensætning – vi har fra oplægget med Jesper 
Holme, udkrystalliseret hovedpointer, som vi vil fokusere på i det 
fremadrettede arbejde: 

1. betragt eleverne som individer (ikke som en gruppe) 
2. klassesammensætning/-sammenhold 
3. allokere flere midler til DSA med henblik på at give alle et sprog 

Bestyrelsen er enig i skolens dispositioner i relation til punkterne og til skoles LUP. 
 

5. Forældrefolder (5 min) 
a.  Folderen er under udarbejdelse – der er ikke meget, der mangler. Johan er 

tovholder. 
 

6. Digital dannelse – herunder temadag (15 min) 
a.  Den årlige temadag – Mogens finder en dato på denne side af sommerferien 

(gerne maj). 
Bestyrelsen: Gerne med perspektiver fra uddannelsesinstitutionerne / Har 
kontakter ved Center for Digital Pædagogik. 

 
7. Byggeproces (15 min) (Bilag 2) 

a.  Ændringer i forhold til bilag: lokale 1 -> billedkunst, PLC -> indskoling (lokale 
1), billedkunst (højskolen) -> PLC.  
Ros fra bestyrelsen til den måde som skolens ansatte har taget mod 
projektet på.  

 
8. Nyt skoleår – to ændringer (45 min) (Bilag 3 og 4) 

a. Med henblik på at spare ressourcer foreslår SFO at holde lukket op til jul, hvis 
ingen børn har tilmeldt sig – hvis ikke SFO er lukket, skal der være personale 
tilstede. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. 

b. §16b er nu tilladt generelt: at forkorte skoledagen op til 2 timer (ressourcen 
skal blive i klasserne). Ledelsen foreslår at skoledagen for mellemtrinnet 
forkortes fra 33 til 31,5 timer (ikke til 31 grundet plads til 45-minutters 
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moduler), for udskolingen fra 35 til 33 timer. Indskolingen skal forkortes til 
27,8 timer. Ledelsen foreslår at forkortelsen placeres i slutningen af to 
ugentlige dage. 

c. Alle elever (7. og 8.) skal tilbydes HDS som valgfag. Og kan tilbydes musik, 
billedkunst og madkundskab. Fagene skal afsluttes med prøve - medmindre 
kommunalbestyrelsen beslutter noget andet.  

 
9. Meddelelser 

 
a. Personalesituationen 

i. De der er på barsel kommer tilbage.  
ii. Når vi slår en fast stilling op, står vi som regel med et godt 

ansøgerfelt. Det oplever vi ikke på samme måde, når vi opslår 
tidsbegrænsede stillinger. 

b. Pædagogisk leder for indskolingen 
i. 11 ansøgninger, hvoraf 6 ikke er seriøse – ledelsen foreslår, at vi 

genopslår stillingen 14 dage. Mogens reviderer samtaledatoerne og 
orienterer. 

  
10. Eventuelt 

a. Werner omkring trafiksaneringerne – der er lavet følgegruppe. Input kan gives 
til Werner. 

b. Ønske om punkt til næste dagsordenen: Kantinemaden. 
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