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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Mandag den 7. oktober 2019 kl. 17:30- 20:00 

Sted: Personalerummet 
 
Tilstede: Lars Ole Dybdal, Jørgen Schou, Johan Bitsch Nielsen, Tina Højgaard Bruun, 
Nikolaj Thomsen, Mogens Steen Petersen, Peter Have, Peter Tranders, Werner Kaihøj, 
Britt Solbjerg Majewski, Freddy Fisker 
 
Afbud: Malene Joo Pedersen, Jannie Falk Bjerregaard, Trine Bendix, Maria-Christina 
Sørensen 
 
Referat v. Mads Neergaard Jacobsen 
 

1. Godkendelse af referat (5 min)  
 

2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  
a. Punkt til evt.: Baustrup 

 
3. Forventet regnskab (30 min) Administrationsleder Freddy Fisker deltager og fremlægger 

forventet regnskab herefter kommentarer og spørgsmål. Bilag 
a.  Skåde Skole – forventet minus 450k, akkumuleret resultat 1150k, i øvrigt 

gennemgang af bilag 2. 
MP: midler afsat 500k til RULL, 400k til alarmsystem. 

b.  SFO: akkumuleret resultat minus 112k arbejdes. Der arbejdes resten af året 
på at mindske underskuddet. I øvrigt gennemgang af bilag 1. 

c.  NT: lærerne oplever ikke, at vi kører en stram økonomistyring. 
d.  Drøftelse om mulige fremtidige budgettildelingsmodeller og demografi i 

Skåde, herunder at vi blot har to børnehaveklasser i år. 
 

4. Byggeproces, herunder kommunikation. Drøftelse (30 min) 
a.  Nedrivning begynder i uge 49 – og i januar går byggeriet i gang. 
b.  Vi informerer forældrene om, at vi informerer senere (primo november). 
c.  Indeklimaprojekt har ændret sig til, at vi får et klasselokale renoveret (mod 

oprindeligt 18). Renoveres i uge 42. 
 

5. Aula – spørgsmål og proces. Drøftelse (20 min) 
a.  Medarbejderne har været på obligatorisk kursus. Kommunalt materiale er 

sendt til forældre. 
b.  AULA-café for forældre 29/10. 
c.  Vi begynder med et simpelt anvendelsesniveau: beskeder og kalender. Når 

man skal følge med i sit barns faglige skolegang, sker det fortsat i 
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MinUddannelse, der pr 1/9-19 er forbedret væsentligt i forhold til visning af 
ugeplan. Andre/flere måder at anvende AULA på, må komme henad vejen. 

 
6. Temadag – se sidste referat. Drøftelse (20 min) 

a. Digital Dannelse indgår i Forebyggelsesstrategien for alle årgange. 
Forebyggelsesstrategien er et nyt dokument på Skåde Skole, som vi vil 
arbejde på kommer til at leve. 

b. Mads fortalte historie om app’en MovieStarPlanet og chatrum. 
c. Johan: spredning i brugen af det digitale er helt vildt stor indenfor spil, SoMe 

etc. Tina: det er relevant allerede fra dag et i børnehaveklassen at tale om. 
Peter Have: der skal ske en opfølgning på at Forebyggelsesstrategien 
bruges. Og det samme gælder Forældrefolderen. 

- Hvordan får vi noget substans i snakken? 
- Hvad er det præcist, vi gerne vil have ud af det? 
- Hjælp til forældrene - guidelines 

 
Opbakning til at vi arbejder videre med Digital Dannelse. 
Vi kunne lave en temadag for forældrene på Skåde Skole – gerne 
differentieret. 
Hvad har Børn og Unge allerede sat i søen? Samtale Mellem Generationer? 
Social Pejling? ’Tilbuddet digital dannelse i 4. klasse’? 
https://www.aarhus.dk/media/18189/besvarelse.pdf 
 

Doodle til og med uge 45 med henblik på hurtigt arbejdende arbejdsgruppe – 
MP og JA laver Doodle. 

 
7. Tilbagemeldinger fra forældremøderne (30 min) 

a. Ikke megen respons til forældrerepræsentanterne under møderne. Opleves 
som tilfredshed. 
Virkede godt med ’talepapiret’. 
Samme koncept næste år – grundskabelonen klar tidligere. 

 
8. Dialogmøde 29.10.2019 kl. 19.30 – 21.00. Skåde Skole er vært. Drøftelse og beslutning 

(10 min) 
a. Mogens vil gerne have, at der kommer mindst tre fra skolebestyrelsen: 

Jørgen kan. Johan og Peter Have kan muligvis. Mødet er åbent for alle 
forældre. MP følger op.  

 
9. Meddelelser 

a. 8. årgang – opfølgning på proces 
i. Det lader til at være en succes (det er det vi ser, det er det vi hører) 

med tre fungerende klasser. Der kan være andre opfattelser, men det 
kommer ikke til os, derfor opfordres alle til at komme med det, de 
erfarer. 
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b. Overgange på Skåde Skole – herunder 4.C 
i. Skåde Skole skal blive bedre til at forklare forskellen fra 3. til 4. for 

forældrene – hvad der forandres (herunder fraværet af pædagog), 
således at overgangen bliver lettere. 

 
 

10. Eventuelt 
a. Baustrup: foregår i etape 2, hvor Fællesareal B og lokalerne omkring ikke er 

tilgængelige – drøftelse om begrænsninger og muligheder. Punktet skal på 
næste bestyrelsesmåde. 

b. SFO-fest på Halloweenaftenen. Johan kontakter Britt. 
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