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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Mandag den 17. maj 2021 kl. 16:00 – 21:00 

Sted: Personalerummet 
 
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, Maria-Christina Sørensen, Line Hardahl 
 

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

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  

a. Godkendt 
 

3. Skolen efter genåbningen – orientering og drøftelse (10 min) 
a. I dag er vi vendt tilbage til fuldt skema. Vi gennemfører så meget vi kan uden 

at blande klasserne. 
 

4. Høringer – orientering, drøftelse og beslutning (10 min)  
a. 10. klassehøring, Skolebestyrelsen på Skåde Skole har ingen yderligere 

kommentarer - heller ikke til det øvrige udsendte høringsmateriale. 
 

5. Byggeproces - orientering og drøftelse (15 min) 
a. Deadline uge 48, 2020. Vi håber, at den nye bygning står færdig i løbet af 

efteråret – sidst i september. Efter færdigbyggelsen påbegynder 
indretningen. 

b. Indretningen (inventarprojektet) af HDS- samt billedkunstlokalet er undervejs. 
Lokalerne er færdigbygget. 

 
6. Meddelelser 

a. Nyt skoleår 
i. Har svært ved at dække nogle specifikke fag (HDS og musik). Vi har 

en plan for, hvordan vi ansætter os ud af det. 
ii. Skoleprognosen (elevtal), der i øvrigt de seneste tre er har peget hver 

sin vej, peger nu på, at vi bliver en to-sporet skole, som vi også selv 
vurderer udviklingen. Der er familier i distriktet, der vælger at deres 
børn ikke skal gå på skolen.  
* Spørgsmål fra bestyrelsen:  
Hvordan ser den demografiske udvikling ud?  
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Vil vi i fremtiden have børn til tre klasser i distriktet? 
17,7% af børnene i Skåde Skoles skoledistrikt går på en privatskole – 
hvordan fordeler de sig på årgange? 
https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-
tal/default.aspx?doc=vfs://Global/AARHUS-I-TAL/Befolkning-
Prognose_2021.xview  

b. Ny administrationsleder (ny Freddy) 
i. Jens Andersen, kommer fra MSO, begynder 1. juni. 

c. Henvendelse fra ”Skole og forældre” 
i. Ikke behov for medlemsskab 

 
7. Eventuelt 
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