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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Mandag den 1. april 2019 kl. 17:30- 20:00 

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

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

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 min) 

a.  Godkendt 
 

3. Børnehaveklassen – fuldt udbygget skole – orientering 15 min 
a.  48 børn i kommende 0. klasser resulterer i to klasser. Det er 

forvaltningsbestemt. 
 

4. Timefordelingsplan – drøftelse, beslutning (15 min) 
a.  Baggrund: 

Vedtaget lov:  
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/juni/180612-aftale-om-
styrket-praksisfaglighed-i-folkeskolen-ny.pdf?la=da 
Aftale, der forventes vedtaget:  
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf19/190130-
aftaletekst.pdf?la=da 

 
Efter drøftelser, tilkendegivelser, begrundelser og forklaringer blev 
timefordelingen godkendt. 
 

5. Temadag vedr. digital dannelse – drøftelse og beslutning (15 min) 
a.  Ønske om to ben: ”etik og adfærd” som det ene, ”når nogens grænser 

overskrides” som det andet – med hensigten at oplyse os med henblik på en 
handlingsplan for bestyrelsen. 
 

b.  Emner, der kunne være relevante at dykke ned i: 
i. Biokemien i mennesker 
ii. Serviceudbydernes agenda 
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iii. Ageren på sociale medier 
iv. Mobilpolitik – og regler 
v. Digital etik 
vi. Digital sikkerhed 
vii. Digitale medier og demokrati 
viii. … 

 
c. 6. maj kl. 16-20 
d. Mogens melder ud til alle medlemmer af bestyrelsen vedr. sted og 

dagsorden. 
 

6. Byggeproces – orientering, drøftelse, beslutning (15 min) 
a.  Mogens orienterede om RULL, herunder placering af lokaler.  

Bestyrelsen tilkendegiver, at inddragelse af blandt andet arbejdsgrupper i 
løbet af processen har gjort resultatet endnu bedre. 

 
7. Kantinemaden - drøftelse (15 min) 

a.  Forældre-, pædagog- og indskolingslærertilkendegivelse om, at 
kantinemaden ikke er sundt og nærende nok. 

i. Ønske om småjusteringer: fx bør nuggets, hvide ris, hvid pasta, 
nachos, hvide boller erstattes af sundere fuldkornsvarer med henblik 
på at få stabilt blodsukker. 

ii. Drøftelse: hvad må maden koste? Kan vi producere ordentlig mad til 
den pris, som forældre vil betale? 

                b. Bestyrelsen pålægger Mogens at drøfte maden i kantinen og lave de  
                    nødvendige justeringer. 
 

8. Nyt skoleår – to ændringer – fortsat drøftelse og beslutning 30 min 
      a.  Punktet drøftet under punkt 4. 
 

9. Meddelelser 20 min 
 

a. Personalesituationen 
i. Se pkt. 3.  
ii. Flere matematiklærere på mellemtrinnet skal have barsel. 

b. Pædagogisk leder for indskolingen 
i. Britt Solbjerg Majewski fra Risskov Skole er ansat som ny 

pædagogisk leder 
c. 7. årgang 

i. Vi arbejder særligt med en af vores 7. klasser.  
Klassen får ny klasselærer efter sommerferien.  
Vi arbejder tæt sammen med lærerne i klassen, på årgangen og i 
udskolingen. Og vi i tæt kontakt med flere forældre. 
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10. Eventuelt 
a.  Peter Have: Hvordan går det med Mogens administrative opgaver? 

i. Der er stadig administrative opgaver. Vi har Klaus to dage om ugen 
kalenderåret ud. 

b.  Peter Have: Hvordan går det med den ændrede elevsammensætning? 
i. Vi taler om dem som individer – og sætter en række tiltag i værk. 
ii. De valg vi træffer i ft. støtte og brug af ressourcer i fbm 

timefordelingen skal også ses ind i et forsøg på at løse netop de 
problemstillinger. Faglig støtte, DSA-støtte og fokus på klassetrivsel. 

iii. Vi oplever det ikke som et problem – og vi reagerer på alt hvad vi 
oplever – og agerer med henblik på at håndtere problemer inden de 
opstår. 

c. Folderen – sendt ud søndag pr. mail – korrekturen krydstjekkes. Sidste 
kommentarer skal sendes til Johan senest førstkommende onsdag.  
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