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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 17:30- 20:00 

Sted: Personalerummet 
 
Tilstede: Mogens Steen Petersen, Nikolaj Thomsen, Johan Bitsch, Marianne Barreth, Kathrine 
Kock, Lars Ole Dybdahl, Camilla Nørgaard Kjelstrup, Maria-Christina Sørensen, Mads 
Neergaard Jacobsen (referent)  
 
Afbud: Anja Olesen, Jannie Falk Bjerregaard, Line Hardahl, Werner Kaihøj (eksternt medlem) 
 
 

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

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  

a. Pkt. 8 udsættes grundet Anjas afbud. 
b. Til punktet evt. opsamling af bestyrelses-Power Point-oplæg i fm. 

forældremøder. 
 

3. Eksternt medlem af skolebestyrelsen – drøftelse – beslutning (10 min) 
a. Mogens motiverer, hvorfor tidl. skolebestyrelsesmedlem, Peter Have, kan 

deltage i budget- og regnskabsrelaterede møder. Bestyrelsen bakker op om 
forslaget, hvorfor Peter Have fremover inviteres af Mogens, når relevant. 

 
4. Forventet regnskab – bilag (20 min) 

a. Bilag forventet regnskab SFO gennemgået af Mogens. 
Kommentar seneste forventede overskud jf. budget ca. 128.000, nu forventet 
drift -134.000 – ønske om at se bevægelserne siden seneste budget. 

b. Bilag forventet regnskab skole gennemgået af Mogens. 
Akkumuleret overskud skal blandt andet bruges til nyt alarmsystem og 
inventar (til den nye bygning). Ønske om at se bevægelserne siden seneste 
budget. 

 
5. Byggeprocessen – drøftelse (20 min) 

a. Inde-delen følger tidsplanen (eller er foran). Ude-delen er forsinket. 
Michael (teknisk serviceleder) fungerer, i højere grad end forventet og 
ønsket, som koordinator for håndværkerindsatserne.  
Skolen og bestyrelsen finder, at Michael gennem sin meget grundige indsats 
kompenserer for de egentlige byggeledere. Skolebestyrelsen vil skrive et 
brev til de relevante parter, der beskriver situationen for Michael og et klart 
ønske om en forbedring. Mogens skriver udkast. 
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b. Bestyrelsen opfordrer til et kort opsamlende skriv til forældrene om 
byggeriets status og forventede udvikling. 

 
6. Chromebooks – bilag – drøftelse og beslutning (20 min) 

a. Bilag med ”Principper for brug af chromebooks på Skåde Skole” udleveret 
under mødet. 

b. Skal der være principper for brugen i fritiden? 
c. Omformulering: Chromebook’en skal være opladet ved skoledagens 

begyndelse. 
d. Den hensigtsmæssige adfærd skal være både på nettet og socialt i den 

fysiske verden. 
e. Digitale dannelse (indeholdt i skolens forebyggelsesstrategien) skal også 

være et forældreansvar. 
f. Det er besluttet, at nuværende 9. årgang (2020/2021) må bruge deres eget 

device. 
g. I særlige tilfælde kan skolen beslutte, at eleven må bruge eget device. 
h. Dokumentet skal være levende og have versionsnummer/dato 

 
7. Høring om tillæg til kvalitetsrapporten – bilag – drøftelse og beslutning (20. min) 

a. Ingen kommentarer 
 

8. MoMo – drøftelse – (20 min) // kort drøftelse, punktet i øvrigt udsat 
a. Punkt ønsket bragt op af AO 

 
9. Meddelelser 

a. Orientering om situationen på skolen i hh t. COVID-19 
i. Retningslinjer gælder pt til 31/10-20 
ii. Ingen elever er blevet smittet på skolen. Ingen ansatte har været 

smittet. 
iii. Klasseopdelingen er ikke mindst en udfordring i organisering af 

dagligdagen i SFO’en. Skolen følger Børn og Unges retningslinjer 
kaldet Drejebogen hertil kommer der konkrete retningslinjer afhængig 
af smittetal. 

b. Mobilforsøg i udskolingen 
i. Mads orienterede om to forsøg med mobilfri dag i udskolingen. 1) 

ingen mobil og 2) mobil i spisepausen. 
ii. Til de administrative fællesskaber: kan man lave klippekort e.lign. så 

man undgår pengeberøring. Mogens kontakter Holme Skole.   
c. Affaldssortering på Skåde Skole 

i. Byrådsbeslutning vedr. affaldssortering som i den private husholdning. 
Elevrådene er involveret i beslutningen af hvordan sortering i praksis 
kommer til at foregå.  

 
10. Eventuelt 
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a. Vedr. PowerPoint. Kunne man lave et PP rettet mod den enkelte årgang, 
således at alle forældre ikke hører det samme hvert år – og i øvrigt tilrettes 
netop den enkelte årgang. 

i. Tilretningen skal med i årshjulet 
ii. Forældremøder skal placeres årgangsvis – og 

skolebestyrelsesmedlemmer skal fordeles i så god tid som muligt. 
b. Kys og Kør – folk parkerer der … 
c. Mogens følger op på Chromebook-depositum fra de tidligere udleverede 

Chromebooks 
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