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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Onsdag den 13. januar 2021 kl. 17:30- 19:00 

Sted: Teams 
 

Tilstede: Mogens Steen Petersen, Nikolaj Thomsen, Johan Bitsch, Marianne Barreth, Lars 
Ole Dybdahl, Camilla Nørgaard Kjelstrup, Anja Olesen, Jannie Falk Bjerregaard, Maria-
Christina Sørensen (fra kl. 18), Mads Neergaard Jacobsen (referent) 
 
Afbud: Kathrine Kock, Line Hardahl 
 
 

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

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  

a. Godkendt 
 

3. Skolen efter nedlukningen – drøftelse (30 min) 
a. I store træk:  

Jo ældre elever des lettere at gennemføre fjernundervisning.  
4. årgang finder det vanskeligt, de følger skemaet som resten af 
mellemtrinnet, men har ingen erfaringer fra foråret at trække på. 
Indskolingseleverne lærer undervisningsformen hurtigere end forventet. 
Vi har ca. 30 tilmeldte børn i nødpasning 0.-4. kl., hvilket er færre end 
forventet. Ca. halvdelen møder frem. 

b. Svømning underviser vi ikke i – lærerne skal sætte noget i stedet. 
c. HDS er vanskeligt at fjernundervise i – hvis faget trækkes ud, skal læreren 

sætte noget andet i stedet. 
d. Vi afkorter skoledagen på mellemtrin og udskoling fra næste uge, 

lærerressourcerne placeres i løbet af dagen. 
e. 15 minutters længere formiddagspause, så eleverne faktisk kan nå at 

komme udenfor. 
f. Udlevering af Chromebooks til 1. klasseeleverne eer sket i løbet en denne 

uge. 
g. Skolen samarbejder med Klubben om indsatser for de udsatte børn i 5.-9. 

klasse. 
h. Bekymring/opmærksomhed på hvad den manglende fysiske kontakt med 

andre børn betyder for det enkelte børn. Skolen, pædagogerne og 
klasselærerne er opmærksomme på det. 

i. Hvad angår eksamener og afslutning for 9. klasser afventer skolen centrale 
udmeldinger. 

j. Skolebestyrelsen er imponeret over og glad for medarbejdernes indsats. 
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4. Byggeprocessen – drøftelse (20 min) 

a. Det udvendige byggeri skrider frem. Ingen kendte problemer 
b. HDSlokalet i kælderen er også langt – vi har lidt pladsproblemer i forhold til 

opmagasinering af det, som pt er i lokalet – det løser vi. 
c. Fritidsområdet: Mogens og Klubben mødes om de konkrete næste skridt. 
d. Forventer, at vi er helt færdige med byggeriet til kommende skoleår. 

 
5. 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? 
 
Mogens foreslår at vi har en temadag, der omhandler det, at skolen bevæger sig mod at 
blive tosporet (pkt. 5.c). Herunder hvordan vi fastholder eleverne i udskolingen? 
En temadag har tidligere haft formen: 16-21 på en hverdag. 
 
Det ville være fint at samle viden/data (spørgeskema, interview o.a.) mhp. at kvalificere 
vores snakke på temadagen.  
Hvad er grunden til at blive på eller forlade skolen?  
Hvilke folkeskoler med en profileret privatskole i nærheden lykkes med at holde på 
eleverne? 
Vores spørgsmål og undersøgelser må ikke skubbe flere i retningen af andet skoletilbud. 
 
Arbejdsgruppe: Mogens (leder af gruppen), Anja (faciliterer processer i hverdagen), 
Jannie, Maria-Christina (er vild med at lave spørgeskemaer), Marianne. 
 

6. Meddelelser 
a. ME-orlov 

i. Lærer i udskoling, naturfag og matematik har søgt og fået 
imødekommet sin orlov. Vi ansatte en uddannet lærer med planlagt 
overlevering med Mathias. Vedkommende løb fra aftalen først i det 
nye. Vi har dækket Mathias fag internt frem til sommerferien. 9. klasse 
linjefag i fransk nedlægges – og 9.c kan ikke have linjefag. 

b. Ting vi ikke gør pga Corona 
i. Stærkere Læringsfælleskaber er sat på pause 
ii. Starten på fælles kommunal ordblindeindsats udsættes til efteråret 

2022. 
iii. Baustrup er aflyst i dette år (skulle være afviklet i uge 12) 
iv. Pædagogisk lørdag i februar er aflyst 
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7. Eventuelt 
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