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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Mandag den 4. maj 2020 kl. 17:30- 18:30 

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

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

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  

a. Godkendt 
 

3. Genåbningsprocessen - orientering og drøftelse 15 min 
a. Mogens informerede om justeringer 

i. Vask af legeplads -> ikke vask af legeplads 
ii. Ikke hændervask ved skoledagsafslutning 
iii. Elevernes mødetid så tæt på kl. 8:00 som muligt 
iv. Forvaltningen har taget initiativ til at arrangere afslutningsdag for 9. 

klasserne – Skåde Skole følger forvaltningens beslutninger. Vi kender 
hverken dato eller indhold pt. 

v. Forældreønske om bedre varsling i forhold til ændring af børnenes 
mødetid. Og forklaring, hvis de ændres i anden kadence end udmeldt. 

vi. Spørgsmål/ønske om at forlænge de yngste elevers skoledag, hvis de 
ældste fortsat skal være hjemme efter 10. maj. 

vii. Tilkendegivelse/refleksion om kommunikation der handler om følelser 
og det store fællesskab udover det meget faktuelle, der har præget 
kommunikationen til dato. 

viii. Forslag om at elever kan mødes flere elever sammen i fx idræt, 
initieret af skolen. [Retningslinje: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-
fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-
19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen - se svar 24/4 kl. 19:10] 

ix. Tilkendegivelse om at de store eleverne skal kende deres 
dagsprogram i god tid fx hvornår de skal mødes på Meet. 
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x. Generel opfordring til at bruge skolebestyrelsen – og at høre 
skolebestyrelsens input som konstruktive tilbagemeldinger. Det er 
sådan de er tænkt. 

 
4. Byggeprocessen – orientering 5 min 

a. Vi har fået penge til dobbeltdøre og censorer (varme etc.), der kan 
fjernaflæses. Det var penge var ikke havde budgetteret med. 

b. Der færdes håndværkere på skolen, der tilsyneladende kigger og forbereder 
sig på byggeriet. 

 
5. Orientering – 5 min 

a. Det er konstateret, at indhold på skolens hjemmeside er forældet … det viser 
sig, at den gamle hjemmeside stadig er åben. MP undeersøger. 

b. Spørgsmål om der er aktivitet på skolens matrikel om aftenen. Der festes, 
men der er ikke hærværk. Gadeplanmedarbejderne ved, at der er aktivitet på 
skolen, de runderer og tilkalder politiet, hvis de konstaterer noget ulovligt. 
Vi følger det – og vil gerne tippes, hvis nogen oplever noget … 

 
6. Eventuelt 

a. Næste møde torsdag den 14/5 kl. 17:30 
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