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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Torsdag d. 18. november 2021, kl. 17:30 – 20:00 

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

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

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  

a. Godkendt 
 

3. Evaluering på deltagelse i forældremøder – orientering og drøftelse (20 min) 
a. Invitationerne kom for sent til SB-medlemmerne, hvilket har betydet, at der 

har været forældremøder uden SB-medlemmer. 
b. For at invitationerne kan komme i tide, skal fordelingen af SB-

medlemmer/klasser være på plads. 
 

➔ I uge 27/32 skal SB-medlemmer indkaldes til forældremøde 
 

c. Pointe: der er det generelle billede, som der tales ind i – og så vil der altid 
være enkelthistorier, der afviger. Ved problemer og konflikter i skoleforløbet: 
opfordr til at tage fat i pædagogerne, lærerne eller ledelsen. 

d. Oplægget/slide showet fungerede godt. 
e. Vigtigt at alle – ikke mindst 0. klasserne – får forventningsfolderen (den ligger 

også på hjemmesiden: https://skaadeskole.aarhus.dk/samarbejde-med-
foraeldre/et-godt-samarbejde-mellem-skole-og-hjem/  

f. Slide showet skal opdateres med aktuelle tal etc. 
g. Snak om elevtal på 6. årgang – og skæringspunkt i elevtal fra tre til to klasser 

(1, 29, 57 etc.).  
Muligheder for at være proaktiv (fastholdelse, tale op, informere, 
forældrebrev, forældremøde …).  
Hvad venter dem af fantastiske oplevelser i udskolingen: UU, MOT, lejrskole, 
faglig rettethed …  
Fortælling fra forældre: Mine børn fortsatte i Skåde Skoles udskolingen og 
var glade for det – har ikke fortrudt det.  
Snak med eleverne om fremtiden i udskolingen på Skåde Skole.  
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Evt. et møde for både elever og forældre. 
Hvornår skal sådan et møde ligge – hvornår rekrutterer fx Forældreskolen? 

 
4. Opfølgning på temadag – orientering, drøftelse og beslutning – (20 min) 

a. Fortsætte arbejdet med at få eleverne til at fortsætte deres skolegang på 
Skåde Skole. En grupper bestående af Anja, Johan og Marianne er nedsat. 

b. Den ’grønne dagsorden’ ligger som emne at rette fokus på. 
 

5. Byggeproces - orientering og drøftelse (15 min) 
a. Mangelgennemgang fastsat igen (tredje gang) til tirsdag den 23/11-21. Vi har 

ikke en dato for overlevering. Men et forsigtigt bud. Uge 8. 
b. Vi skal fremvise den nye bygning for SB. 

 
6. Kantinen – orientering og drøftelse (15 min) 

a. SB er enige i, at vi venter med at ansætte, indtil vi kan ansætte den rigtige. 
Selv om det betyder, at Skåde Skole ikke har et kantinetilbud i en periode. 

b. Er annoncen slået op de rigtige steder? En del af et forældrebrev? Andre 
formuleringeer? 

c. https://aarhus.career.emply.com/ad/selvkorende-initiativrig-og-kokkenfaglig-
ansvarlig-til-ny-kantine-pa-skade-skole/z1qdgq 

 
7. Meddelelser 

 
a. Personale 

i. Jan Bach går på pension ved årsskiftet. 
ii. Ebbe Snerling har pr. 1/12 fået job på Skæring Skole 
iii. Sonny Lundgren har valgt at stoppe efter ansættelse siden 1993. Vi 

har ansat en ny fritidspædagogisk leder: Anders Timm Witthøft.  
b. COVID-19 

i. Vi følger retningslinjer – uden at lave vores egne regler. 
c. Opfølgning på printerudfordringer 

i. Udskiftning af samtlige kopimaskiner og printere – det bliver billigere. 
 

8. Eventuelt 
a. Skåde Skole har fået en personaleforening. 
b. SFO’en samles igen 0.-1. og 2.-3. årgang. Mange børn i SFO’en igen. 
c. Klub for 4. klasserne er vanvittigt godt. Lokalerne er gode. 
d. Næste møde 12/1-22, afbud Anja. 
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