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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Torsdag den 26. november 2020 kl. 17:30- 20:00 

Sted: Personalerummet 
 

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

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

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  

a. Nyt punkt vedr. høring tilføjet. 
 

3. Eksternt medlem af skolebestyrelsen – orientering (5 min) 
a. Peter Have stiller gerne op til udvalgte møde omhandlende skolens økonomi. 
b. Nyt budget præsenteres den 22. februar 2021 – på en ny måde, der er fælles 

for alle skoler – og skulle give bedre overblik/historik. 
 

4. Byggeprocessen – drøftelse (20 min) 
a. Fundamentet bygges – dog for halv kraft. Der kan ikke skaffes folk, der vil 

bygge – er den besked, vi får. 
b. Der sigtes mod en overtagelse omkring skoleårets begyndelse – 2021. 
c. Det indvendige byggeri følger planen. Fortsætter det, er den indvendige del 

færdig med udgangen af dette skoleår. 
d. Der kommer meget høj kran (ca. 45 m) inden længe – vi vil gøre ’byggeriet’ 

opmærksom på, at sikkerheden i den forbindelse er meget vigtig. 
 

5. Chromebooks – bilag – orientering og drøftelse (10 min) 
a. Afdelingerne laver regler på baggrund af skolebestyrelsens principper 
b. Der opleves fejl på nogle Chromebooks. Softwarefejl er rettet – hardwarefejl 

trækker det ud med. MP følger op. 
c. Langt de fleste elever husker deres Chromebook. Og de fleste Chromebooks 

er opladet ved skoledagens begyndelse. 
d. Skolen oplever ikke problemer med elevernes brug af Chromebooks. 

 
6. MoMo – drøftelse – (20 min) 

a. Punkt ønsket bragt op af AO 
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b. MoMo er skolens/kommunens læringsplatform (Brugerportalsinitiativet: 
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-
unge/brugerportalsinitiativet/laeringsplatforme/) // læringsplatformen skal i 
udbud hvert fjerde år. 

c. AULA er skolens/kommunens kommunikationsplatform 
d. Underliggende MoMo bruger elever GSfE (Google Suite for Education) i 

daglig tale kaldet Drev. 
 

7. Temadag – drøftelse – (20 min) 
a. Skal i givet fald placeres den 17/5-21 
b. ’det digitale felt’ kunne man sagtens bruge tid på igen 
c. ’at blive en mindre skole’ – hvordan gør vi det på en god måde? 
d. ’hvordan gør vi det attraktivt at blive i udskolingen’ – ’en ændring af 

narrativet’ // fokus på alt det vi gør godt: reminder til SB-power pointet 
e. ’bæredygtighed’ – ’væredygtighed’ 
f. Har det pædagogiske personale emner, som man gerne vil sparre med 

skolebestyrelsen? 
 

8. Nyt punkt: Høring om kvalitetstilsyn (deadline 18/12-20) 
a. Er der sammenhæng mellem det der ønskes – og vejen man går for at nå 

det? 
b. Laver vi kvalitetsprocesser, for at vi skal se hinandens fagligheder – eller 

laver vi kvalitetsprocesser, hvor vi tager afsæt i data? 
c. En sammenblanding af at SKABE kvalitet samtidig med, at der 

UNDERSØGES kvalitet. 
d. Godt, at det er samtalebåret … skismaet mellem det centralstyrede og den 

lokale udmøntning – hvor meget kan vi styre lokalt, hvis alt kommer centralt 
fra? 

e. Hvem mon efterspørger indholdet …. Og hvem er det til for? Politikerne, 
konsulenterne, skatteyderne, børnene, medarbejderne eller …? 

f. Respekt for fagligheden, ansæt de rigtige ledere og giv dem råderum …  
g. Hvor er merværdien? Giver det værdi til skolen? Giver det mening for 

skolen? Hvad koster det i tid? Er løsningen udgiftsneutral? 
h. Kender vi allerede de skoler, der skal have hjælp? – så sæt ressourcerne ind 

der! 
 

9. Meddelelser 
a. Orientering om situationen på skolen i hh t. COVID-19 

i. Intet nyt: Pt.: 0 medarbejdere hjemme til test, 3 elever hjemme til test 
b. Mobilforsøg i udskolingen 

i. Forsøget kører som meldt ud i forældrebrevet fra oktober. Pt. model, 
hvor børnene slet ikke har adgang til mobilerne. Tendensen er, at jo 
ældre de bliver, des mere savner de mobilen. 

ii. Skolebestyrelsen ser frem til evalueringen. Også med et fokus på 
nuancerne og dilemmaer 

c. Kantinen 
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i. Drøftelse om mangler og muligheder. 
 

10. Eventuelt 
a. Nogle elever har et ønske om evaluering af, hvad de får ud af 

undervisningen i forhold til læring. Eleverne oplever, at der er forskel på, 
hvad de lærer af forskellige lærere i forskellige situationer. 

b. Det kunne være fint at have elev(råds)repræsentanter med til en del af 
skolebestyrelsesmødernes punkter. 
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