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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Mandag den 9. august kl. 17:30 – 20:00 

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

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

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  

a. Godkendt 
 

3. Skolebestyrelsens årshjul – drøftelse og beslutning (10 min) 
a. Bilag 

i. 1. og 6. årg. er med Maria-Christinas udtræden af bestyrelsen 
vakante. 
 

0. årg: Lars Ole Dybdal  
1. årg: Marianne Barreth 
2. årg: -  
3. årg: Johan Bitsch Nielsen 
4. årg: Johan Bitsch Nielsen  
5. årg: - 
6. årg: - 
7. årg: Lars Ole Dybdal  
8. årg: Anja Olesen  
9. årg: Anja Olesen 

 
Mogens skriver til skolebestyrelsen med henblik på at besætte de sidste 
årgange. 
 

4. Skolen efter genåbningen – orientering og drøftelse (10 min) 
 

a. Forældrebrev sendt fredag 6/8 med blandt andet orientering om, at man må 
blande sig på årgange. 
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b. Orientering om nyansættelser: barselsvikariat, fastansættelse og 
opgavebestemt pædagogmedhjælper. Knytte Mark Damgaard til skolen i 
form af fastansættelse – i stedet for vikariat. 

c. Nikolaj fortæller, at coronasituationen ikke fylder negativt blandt lærerne. 
d. Camilla fortæller, at det er en stor lettelse i SFO – der i sit udgangspunkt er 

planlagt med en organisering på tværs af flere årgange. 
 

5. Deltagelse i forældremøder – drøftelse og beslutning (30 min) 
 

a. Husk pointerne fra SB-folder – også på mellemtrin og i udskoling 
b. Hvordan bringer vi pointer fra temadagen i spil? / husk fakta Det går faktisk 

rigtigt godt / opfordring til dialog, hvis man vil skifte skole, så det i givet fald 
sker på oplyst grundlag / Mogens laver slide om temadagen og om fakta (det 
går godt) samt coronatal for Skåde Skole / Lars Ole 
koordinerer/sammensætter den samlede SB-PowerPoint 

c. Mogens beder lærerne invitere til forældremøder ASAP – også invitationer til 
SB-repræsentant. Invitationer i AULA-kalender, skal også lægges i skolens 
kalender. 

d. Lars Ole vedlægger forældrefolderen som PDF i AULA-opslag, der gives 
adgang mandag d. 16. august. 

 
6. Opfølgning på temadag – orientering, drøftelse og beslutning – (30 min) 

a. Bilag 
i. 20 elever har forladt Skåde Skole hen over sommeren – vi har 

modtaget 13. Især nuværende 8. klasse har afgivet elever, 10 stk. 
ii. Der kan gå ’forkerte’ historier om, hvorfor elever forlader skolen – det 

må vi imødegå med fakta. 
iii. Mogens afholder ’exit’-samtaler med forældre til elever, der forlader 

os. Vi får ikke helt den indsigt og viden, som vi tror eksisterer. Mogens 
opfordres til at ’gå mere til biddet’, være mere insisterende i ft. 
begrundelserne for skoleskiftet. 

iv. Anja præsenterer flere pointer om spørgeteknikker i forbindelse med 
at få viden om det, vi gerne vil have viden om. 

 
7. Byggeproces - orientering og drøftelse (15 min) 

a. Vi ønsker en rundvisning til kommende bestyrelsesmøde 
b. Mogens ridsede status op. 

 
8. Meddelelser 

a. Skoleårets start 
 

9. Eventuelt 
 

a. intet 
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