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Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Mandag den 20. april 2020 kl. 17:30- 18:30 

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

1. Godkendelse af referat (5 min)  
 

2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  
a. drøftelse og orientering vedr. gennemførelse af mødet (bilag er udsendt) 

 
3. Budget - orientering, drøftelse og beslutning 20 min (bilag) 

a. Freddy gennemgik budgettet. 
i. Spørgsmål til blandt regnskabet i forbindelse med bogføring af de 

administrative fællesskaber. 
ii. I regnskabet bliver det beskrevet, hvad overskuddet forventes brugt til. 

b. Beklagelse fra Mogens i forholdt til at budgettet ikke allerede ved sidste 
møde blev fremlagt som i dag. 
Tilbud til bestyrelsen om at få præsenteret budgettet i detaljer på særskilte 
møder, hvis det ønskes. 

c. Lars Ole, vi skal holde tæt øje med, hvad den nye tildelingsmodel betyder for 
økonomien. 

d. Budgettet godkendt. 
 

4. Genåbningsprocessen - orientering og drøftelse 15 min 
a. Genåbning er gået godt. Der er begejstring både blandt børn og personalet. 

Med de gældende retningslinjer kan der dårligt være flere klasser på skolen. 
b. Ikke afklaret hvordan nødundervisningen af syge og muligt syge børn (0.-5. 

klassetrin) skal foregå. 
c. Snak om de (6. 9. klassetrin) der fortsat fjern-nødundervises. Arbejde med at 

holde motivationen og ambitionerne hos eleverne. Stor ros til lærerne fra 
bestyrelsen. Lars Ole skriver et opslag på AULA til medarbejderne. 

 
5. Byggeprocessen – orientering 5 min 

a. Byggeriet negynder om 14 dg. PLC opdeles i to klasselokaler. 
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6. Orientering – 5 min 
 

7. Eventuelt 
 

a. Næste møde 4. maj – temadag ændret til et kortere onlinemøde. 
b. Skolebestyrelsesvalg er udskudt til efter sommerferien 
c. Referatet fra 30/3 mangler – det fremsendes. 
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