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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Mandag den 22. februar 2021 kl. 17:30- 20:00 

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

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

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  

a. Godkendt 
 

3. Budget og regnskab orientering, drøftelse og beslutning (60 min) 
Administrationsleder Freddy Fisker deltager og fremlægger regnskab, og 
budget. 

a. Regnskabet for skolen for 2020 fremlagt.  
i. Positive tilkendegivelser fra bestyrelsen i forhold til præsentation og 

regnskabsstyring. 
b. Budgettet for skolen for 2021 fremlagt.  

i. Kantinen budgetteret med 100.000 kr., usikkerhed om det afsatte 
beløb er stort nok, ambitioner om bedre mad og større salg. Kantine-
turn-around på Kragelund ønskes gentaget på Skåde. 

ii. Bestyrelsestilkendegivelse om, at skal prioriteres midler til 
personaleudvikling og -trivsel. 

iii. Forventet akkumuleret overskud skal blandt andet dække ny 
alarmsystem samt inventarprojekt i forbindelse med RULL. 

c. Regnskab for SFO for 2020 fremlagt. 
d. Budgettet for SFO for 2021 fremlagt. 

 
Begge regnskaber og budgetter er godkendt af bestyrelsen. 

 
4. Timefordelingsplan – orientering, drøftelse og beslutning (15 min) 

a. Dette års timefordelingsplan er godkendt.  
b. For at kvalificere fremtidige beslutninger, ønsker bestyrelse forskellige 

scenarier at forholde sig til. 
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5. Skolen efter genåbningen – orientering og drøftelse (15 min) 
a. Da 4. årgangs skema hænger sammen med 5. og 6. – til dels 7., 8. og 9. 

årgangs - er det fortsat omlagt som resten af mellemtrinnets og 
udskolingens. 

b. Der er mulighed for daglige quicktest for personalet. 
c. Ros fra bestyrelsen til personalet i forbindelse med 2021-genåbningen. 
d. Ros til ledelsen fra skole-TR for at lytte til lærerne – tror, at det blandt andet 

er det, som forældrene kan mærke gennem deres glade børn. 
e. At være i SFO udfordrer lidt mere end at være i skoledelen, da man som 

klasse er en naturlig gruppe. Det er sværere for børnene at huske i SFO. Det 
kan være vanskeligt for SFO’en at gøre sig ’attraktiv’.  

f. Udelt støtte fra bestyrelsen til skolens (herunder SFO’en) måde at håndtere 
Corona-situationen 

 
6. Temadag tilbagemelding – (5 min) 

a. Gruppen v. Mogens forsøger at mødes, for at kunne lave aftaler. 
 

7. Byggeproces - orientering og drøftelse (15 min) 
a. Ny bygning skyder i vejret. Der skal nu brydes hul ind i Højskolen. Der 

arbejdes ligeledes med renovering af lokalerne på faggangen – det bliver 
rigtigt godt. Der bliver pres på lokalerne, når/hvis eleverne kommer tilbage. 

 
8. Meddelelser 

a. Personalesituation 
i. Fagfordeling og personaletilpasning foregår fra nu.  
ii. Vi forventer ikke at vikardække to lærer-orlovsstillinger, da vi får en 

lærer tilbage fra orlov og er en klasse færre kommende skoleår. 
b. Baustrup 

i. Baustrup er aflyst – ikke afskaffet. 
 

9. Eventuelt 
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