
Skåde Skole    Mantziusvej 5,  8270  Højbjerg       

 

 
Tlf. 87139120       e-mail: skd@mbu.aarhus.dk 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Torsdag den 14. maj 2020 kl. 17:30- 18:30 

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

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

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  

a. Mogens vil gerne informere om fem punkter, der er gledet ud af referatet. 
b. Intet til evt. 

 
3. Genåbningsprocessen – efter d. 10. maj orientering og drøftelse 15 min 

a. 0.-5. årgang foregår som hidtil efter 1. genåbning 
b. For 6.-9. årgang vil vi følge elevskemaerne; fra 815-1145 som 

fjernundervisning, 1230-1500 (1415, tirsdag) på skolen. 
c. Skolegangen er fortsat ikke normal og undervisningen fortsat jf. 

nødbekendtgørelsen (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/242) 
 

4. Byggeprocessen – orientering 5 min 
a. PLC er delt i to klasselokaler, det danner grundlag for at andre klasser kan 

flyttes hertil, således byggeriet kan ’bevæge sig rundt’ på skolen som 
planlagt. 

b. Opfordring til at tage billeder af byggeprocessen, så forældre kan følge med 
- vil de give mening at bruge Facebook eller andet medie? 

c. Rektangelformet stenbed ud for a-fløjen fjernes – ventilationsrøret bevares. 
 

5. Læringsplatform – alle skoler skal skifte læringsplatform - orientering og drøftelse 15 min 
a. … Er i udbud hvert 4. år. Fra 8/2021 skal alle skoler overgå til MoMo 

(Systematic). Skåde Skole vælger at skifte platform pr. august 2020. De 
kommende 9. klasser bliver på MinUddannelse. 

 
6. Eventuelt 

a. Mogens sender materiale til bestyrelsen om den nye 1:1 ChromeBook-
ordning 
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b. Forældrehenvendelse vedr. elevhenvisning til Viby Gymnasium (og ikke 
Marselisborg). 
Det er blandt andet afstanden fra bopæl til gymnasium, der er afgørende. 

c. Den årlige festival i juni er aflyst grundet COVID-19-reglerne – herunder 
reglerne om forsamlinger. 

d. Vi har valgt at aflyse resterende lejrskoler grundet COVID-19-reglerne. 
e. Næste bestyrelsesmøde 11/6-20 
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