
Skåde Skole    Mantziusvej 5,  8270  Højbjerg       

 

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

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Mandag den 19. august 2020 kl. 17:00- 18:00 

Sted: Virtuelt i Teams 
 
Tilstede: Mogens Steen Petersen, Nikolaj Thomsen, Marianne Barreth, Anja Olesen, 
Jannie Falk Bjerregaard, Lars Ole Dybdahl, Maria-Christina Sørensen, Malene Joo 
Pedersen, Line Hardahl, Mads Neergaard Jacobsen (referent) 
 
Afbud: Katrine Kock, Johan Bitsch, Werner Kaihøj 
 
 

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

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  

a. Godkendt 
 

3. Konstituering - drøftelse og beslutning (10 min) 
a. Formand: Lars Ole 
b. Næstformand: Johan Bitsch 

 
4. Årshjul og opgaver - drøftelse og beslutning (15 min) 

a. Mødetidspunkt 17:30-20:00 (kan tages op til drøftelse senere) 
b. Møderne placeres på skiftende dage (man-tor) 

i. Mogens kommer med udspil til placering af møderne og koordinerer 
med Lars Ole, så formanden kan deltage. 

 
5. Deltagelse i forældremøder herunder forældrefolder - drøftelse og beslutning (10 min) 

a. Der eksisterer PowerPoint efter oplæg fra Johan, der kan bruges til 
forældremøder. 

 
0. årg.: Maria-Christina 
1. årg.: Jannie 
2. årg.: Johan 
3. årg.: Marianne 
4. årg.: Line 
5. årg.: Maria-Christina 
6. årg.: Lars Ole 
7. årg.: Anja 
8. årg.: Anja 
9. årg.: Lars Ole 
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b. Der er stadig plads til Katrine, fx på 8. årg. 
c. Det har til dato ikke været tilladt at afholde forældremøder med fysisk 

fremmøde. Mogens har besluttet at det - indtil videre – fortsat kun er tilladt at 
mødes om enkelt-elever. 

 
6. Byggeprocessen – drøftelse (20 min) 

a. Lokalerenoveringen i fællesareal B er foran tidsplanen 
b. Arbejdet i skolegården (v. den nu fjernede bygning) volder store 

vanskeligheder grundet fejl og uforudsete hændelser. 7 måneders 
forsinkelse. 

c. Vi forventer ikke, at vi kommer til at stå i den situation, at nogle klasser skal 
være uden eget klasselokale under byggeprocessen. 

 
7. Chromebooks – drøftelse og beslutning (20 min) 

a. Eleverne må gerne bruge egen computer i skoletiden (modsat hvad der 
tidligere er meldt ud), hvis det er hvad skolebestyrelsen beslutter. Mogens 
laver et forslag som bestyrelsen skal tage stilling til. 

 
8. Meddelelser 

a. Orientering til bestyrelsen vedr. starten på skoleåret 
i. Vi har to Covid-19 smittede børn på skolen. Ingen af disse er blevet 

smittet på skolen. 
ii. 10 elever er sendt hjem til test. Fire har symptomer selv. Andre bør i 

en familie med Covid-19 eller med symptomer. 
iii. Hjemsendt elev på 8. årgang er testet negativ. 
iv. Vi overholder de retningslinjer, der gives fra forvaltningen. 
v. På trods af Covid-19 er vi kommet godt i gang - og der er en god 

stemning på skolen. 
 

9. Eventuelt 
a. Anja ønsker, at vi taler om MoMo på et kommende møde. 
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