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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 17:30- 20:00 

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

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

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  

a. Godkendt 
 

3. Kvalitetsopfølgning (25 min) 
a. Tidligere stillet forslag er reduceret, så det indeholder elementer fra den 

kendte kvalitetsopfølgning og Stærkere Læringsfællesskaber (SLF). Det hele 
med udgangspunkt i data. Processen begynder mellem skole og forvaltning, 
senere inddrages skolebestyrelsen. 
Ledere og skolebestyrelse er positive overfor det justerede forslag. 
 

4. Skolen efter genåbningen – orientering og drøftelse (15 min) 
a. Mogens modtager mange spørgsmål om fx test – ingen testes mod deres 

vilje. Vi er ikke bekendt med ændringer i tidligere udmeldte testkrav. 
b. Efter påske vender 5.-8. årgang tilbage 50% af tiden. Pt. ved vi kun, hvad der 

er offentliggjort i pressen. 
c. Vi forventer at have halvdelen af klasserne på skolen i uge 14 og den anden 

halvdel i uge 15. De to første uger jf. Coronaskemaet. 
d. Alle klasser tildeles et toilet og et udeareal. 

 
5. Temadag tilbagemelding – (45 min) 

a. Bilag fremlagt. Tre dele: 1) indsigt gennem data, skolebestyrelsens folder, 
forskningen 2) mål og værdier (fællesskab, falighed, fremsyn) – hvad vil vi 
gerne være kendt for? 3) Handlemuligheder/idékatalog … next steps. 

b. Positivt med en kvalitativ vinkel, vigtigt at vi bliver i undersøgelserne og 
hypoteserne (fremfor for hurtigt at skride til løsninger og handling), godt have 
solidt datagrundlag, vi skal også spørge forældrene (ikke kun eleverne), 
forældre med børn på både Skåde Skole og en anden skole – hvorfor? 

mailto:skd@aaks.aarhus.dk


Skåde Skole    Mantziusvej 5, 8270 Højbjerg       

 

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

 

 

Kommentarerer til spørgeguiden (hvad vil vi have svar på?), balancen 
mellem tid til skole og venner 

c. Bred og solid opbakning til temadagens indhold og de foreliggende 
forberedelser – og til at arbejdsgruppen fortsætter deres arbejde. 

 
6. Byggeproces - orientering og drøftelse (15 min) 

a. Tæt på at skoledelen i kælderen er ved at være klar til ’inventarprojektet’, 
hvor vi blandt andet med skolens egne midler fylder inventar i lokalerne. Det 
nye byggeri bygges der dagligt på – vi ved ikke om tidsplanen (færdig til 
august), om den holder. 

 
7. Meddelelser 

a. Planlægningen af det nye skoleår skrider planmæssigt frem. Vi har plads til 
alle ansatte i SFO og undervisning også næste år. 
Vores barsler og faste stillinger skal meldes ind centralt i forbindelse med 
interne rokeringer i Aarhus Kommune. 

 
8. Eventuelt 

a.  
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