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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Mandag den 24. februar 2020 kl. 17:30- 20:00 

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

1. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  
Godkendt 
 

3. Budget og regnskab orientering, drøftelse og beslutning 30 min 
Administrationsleder Freddy Fisker deltager og fremlægger regnskabet, og det 
der kan fremlægges i fb.m. budgettet. Herudover drøftelse og orientering om 
de nye tildelingskriterier. 
 

Freddy Fisker var sygemeldt. MP gennemgik regnskabet, og gennemgangen af budgettet 
blev udskudt til næste møde. 
Skole og SFO kommer ud med overskud. 
SFO akkumuleret overskud 264.000 kr. 
Skole akkumuleret overskud 1.871.000 kr. 
Når medarbejderne bliver bedt om at stoppe med at bruge penge, så stopper de. 
Bestyrelsen noterer sig med stor tilfredshed resultatet.  
Bestyrelsen sender en stor tak til skolens samlede personale. 
 
Budget 2020 præsenteres på kommende bestyrelsesmøde 
 
Ny budgettildelings præsenteret.  
Problematisk at skoleårets planlægning sker i marts, med et budget der først kendes 5. 
september. Kunne man flytte elevtalsopgørelsen til marts?  
Bestyrelsen foreslår, at udmelding omkring fordelingen flyttes frem 1. marts, da 
bestyrelsen mener, det ikke er hensigtsmæssigt, at en evt. tilpasning af personale skal 
foregå over sommerferien. Det vil give unødvendig usikkerhed, som kan blive mindre ved 
at flytte udmeldingen til marts. Bestyrelsen bad om at denne tilkendegivelse bliver 
fremsendt, selvom der ikke er indarbejdet høringssvar. 
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Problematisk med de ’knæk’ tildelingsmodellen indeholder, hvor en enkelt elev fra eller til 
kan betyde ca. 500.000 kr. 
Med 19/20-tal giver den nye budgettildelingsmodel Skåde Skole i omegnen af 2.000.000 
kr. 
 

4. Ordinært valg til skolebestyrelsen - orientering, drøftelse og beslutning (15 min) (bilag) 
a. Tidsplanen er godkendt 

 
På valg: Janni, Johan, Tina og Jørgen (kan ikke stille op igen). Peter Have ønsker at 
udtræde. 
 
Jørgen giver udtryk for, at han gerne må kontaktes mhp råd etc., når han ikke længere er i 
bestyrelsen. 

 
5. Digital dannelse - orientering og drøftelse (30 min) 

a. Orientering v. arbejdsgruppen – udsættes pga. Johans fravær 
 

6. Byggeproces og øvrige byggeprojekter - orientering og drøftelse (30 min) 
a. Herunder trafiksituationen og status på kantinens placering i madkundskab 

i. Kantinebygningen er rykket ned 
ii. Renovationen af klasselokalerne i adm. bygningen – lofterne skal 

forstærkes, så de kan bære udluftningen. 
iii. Kantinen flyttet til madkundskab – kun de der køber, må opholde sig i 

kantinen. 
iv. Vigtigt at der løbende tales med børnene om, hvordan man er og 

opfører sig i skolen, når den både er skole og byggeplads. 
 

7. Meddelelser 
a. Høreværn på skolen – opfølgning fra sidst 

i. MP læser forklaring op på, hvordan ’hørebøffer’ er en del af elev- og 
undervisningsdifferentiering. Tekst fra lærer blev læst op. 

b. Status på klasser på mellemtrinnet – opfølgning fra sidst 
i. Ønske om at bruge noget økonomi til en pædagogisk medarbejder på 

mellemtrinnet. 
ii. Afledt snak om godt personale på Skåde Skole – og at Skåde Skole 

har et godt omdømme ’rundt omkring’. 
c. Samarbejde: Dagtilbud – Kragelundskolen – Skåde Skole 

i. Vi er fælles om dagtilbud, administration, FU, Ungdomsskolen etc. 
Derfor forventer vi, at det vil være fornuftigt at arbejde tættere 
sammen. 

d. Skolevejsprojekt 
i. Projektet udgår 
ii. Vedr. anden henvendelse – vi har ikke behov for skolepatrulje 

e. Festival – tidspunkt 
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i. Den 18. juni spiller Danmark EM-kamp mod Belgien. Skolen arbejder 
på en alternativ model den 17. juni – og sted, der ikke påvirkes af 
byggeriet. 

 
8. Eventuelt 

a. Peter Have ønsker at drøfte Nationale Test. Mogens melder ud, når vi ved 
mere. 

b. Snak om elever med ordblindhed får den ekstra tid til prøve-prøve, som de 
skal have. Mogens tager fat i læsevejlederen. 
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