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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Mandag den 13. januar 2020 kl. 17:30- 20:00 

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

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

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  

a. Udsættelse af punkt 5 
b. Evt: Børns Vilkår 

 
3. Valg af nyt bestyrelsesmedlem og næstformand og ordinært valg til skolebestyrelsen - 

orientering, drøftelse og beslutning (30 min) 
a. Peter Tranders forlader bestyrelsen -> aktivering suppleant og valg af 

næstformand. 
i. Tina Højgaard Bruun træder ind (husk opdatering af hjemmeside) 
ii. Johan Bitsch er foreslået som næstformand (Mogens kontakter Johan) 

 
b. På valg til sommer: Jannie, Johan, Tina og Jørgen Schou – herudover 

ønsker Peter Have at udtræde. 
i. Johan forventes at ville fortsætte 
ii. Jannie vil gerne fortsætte – kan have forfald til enkelte møder grundet 

arbejde 
 

c. På kommende bestyrelsesmøde 24/2 fremlægger Mogens tidsplan for 
bestyrelsesvalg. 

 
4. Kvalitetssamtale med Børn og Unge chef – orientering (15 min) 

Oplæg v. Mogens vedr. bestyrelsens udtalelse om kvalitetsopfølgning (Power 
Point). 
- En afledt drøftelse: 

o Tallene skal være 
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▪ Handleanvisende 
▪ Historiske 
▪ Lokale 

- Der skal bruges en udtalelse fra skolebestyrelsen, om den nye 
form/visning kan bruges? 

- Bliver der mulighed for, at skoler kan ønske specifikke spørgsmål – 
og/eller specifikke tal? 

 
 

5. Digital dannelse - orientering og drøftelse (30 min) 
a. Orientering v. arbejdsgruppen 

 
6. Byggeproces og øvrige byggeprojekter orientering og drøftelse (60 min) 

a. RULL-byggeriet er forsinket, hvilket betyder, at vi af kan afholde Baustrup i 
uge 12. 

b. Der er givet byggetilladelse 
c. Mogens udsender folder, der handler om, hvordan man skal færdes i 

forbindelse med byggeriet. 
d. Kunne kommunen fjerne spærringen (altså åbne) på Moesgaardvej i 

forbindelse med byggeriet? 
-- 

e. CommonSense-projekt: Der er sat CO2- og varmecensorer op, der tracker i 
vores lokaler. Det kan være med til at styre indemiljøet bedre – og det kan 
være med til at træffe beslutninger på et mere validt grundlag. 

f. Skåde Skole får 18 mio. til renovering af klasselokaler efter forventet 
godkendelse i byrådet. 

 
7. Meddelelser 

a. Nye budgettildelingskriterier kommer tidligst uge 9. Vi forventer ikke at få 
færre penge end i år, men planlægger efter at vi får tildelt som i år. 

b. Julie Kornerup er sygemeldt med hjernerystelse – vi har ansat Liise Mønsted 
i vikariatet. 

c. Jannie Vesterager har sagt sit job op – vi har ansat Mette Stroyer i vikariatet. 
d. MP: hvordan får vi formidlet alle de gode ting, vi gør? Og hvordan styrer vi de 

historier, der fortælles derhjemme? 
1. Kan man vise eleverne alle de gode tal 
2. Skolebestyrelsen skal have det med på intromøderne 

ii. Vi er fælles om at lykkes – fælles om at bakke op, forklar om 
selvopfyldende profetier 

iii. Vær proaktive – vær med til at give viden/ro 
iv. Hvordan kan man inddrage klasseforældrerådene? 
v. Vi skal tænke både på forældre og børn 
vi. Interview af elever, der går på ungdomsuddannelse – de oplever, at 

de kan meget 
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vii. Kan vi bruge skolebestyrelsen til at sige nogle af tingene? 
viii. Tydeligere omkring målsætningen med børnene 

 
8. Eventuelt 

a. Trafikpolitik 
i. Mulighed for at få sparring til udformning af trafikpolitik fra kommunen 

1. Kan vi få Kiss and Drive-skilte på Sandmosevej? 
b. Busparkeringen ved rundkørslen 

i. Byggeriet er stoppet grundet indvending fra borger. 
ii. Werner skriver linjer til skolebestyrelse 

c. Børns Vilkår 
i. Ønsker at indgå samarbejde med Skåde Skole 

d. Sluttede med ’Det er i dag et vejr’ fra Højskolesangbogen. 
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