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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Onsdag den 12. januar 2022 kl. 17:30 – 20:00 

Sted: Virtuelt 
 
 

Sted Virtuelt 

x= til stede 
a= afbud 
 

Forældrevalgte: Ledelse: 

Lars Ole Dybdahl x Mogens Steen Petersen x 

Johan Bitsch x Mads Neergaard Jacobsen x 

Anja Olesen a  

Marianne Barreth x Medarbejderrepræsentanter: 

Line Hardahl a Nikolaj Thomsen a 

Jannie Falk Bjerregaard x Camilla Nørgaard Kjelstrup x 

Kathrine Kock a   

 
NB! Mødet starter kl. 17.00 for de medlemmer, der ønsker en gennemgang af den nye 
bygning. Vi mødes i skolegården.  
Blev aflyst da mødet blev afviklet virtuelt. Nu dato udmeldes. 
 

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

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  

a. Under meddelelser orienterer MP om skolevejsanalysen 
 

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

a. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen (mundtlig) 
i. Det er ikke lykkedes for arbejdsgruppen at mødes – det arbejder de 

på at få til at lykkes 
b. Vandringsstatistik 

i. Den samlede andel af børn i kommunen der går i privatskole er steget 
fra 14,0% til 14,7%, mens Skåde Skoles andel af børn på privatskole 
er faldet fra 17,2% til 15,6% 

ii. 19 skoler har en større andel af distriktsbørn på privatskole end Skåde 
Skole – disse skoler findes særligt i nordbyen. 

iii. Vi har 4 elever i specialklasse – kun Elev Skole har færre børn i 
specialklasse.  

 
4. Byggeproces - orientering og drøftelse (15 min) 
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a. Byggeleder (Per) og tømrer (Jesper) ønsker at afslutte byggeriet.  
Der mangler pt. byggematerialer grundet leveranceproblemer. Det er 
forklaringen på, at det ikke er færdiggjort – og årsagen til, at der fortsat er 
byggematerialer i skolegården. 

 
5. Valg til skolebestyrelsen – orientering, drøftelse og beslutning – (20 min) 

a. Der er valg til skolebestyrelsen i de skoleår, hvor der er kommunalvalg. 
b. Lars Ole er på valg, Kathrine ønsker at udtræde af bestyrelsen – og er derfor 

på valg. Jannie er i overvejelser om sit kandidatur. 
c. Mogens præsenterede tidsplan for valg – vedlagt. 
d. Drøftelser om tanker vedr. kommunikation (SoMe-sprog og visuel støtte) 

omkring SB-valget 
i. Mulige kanaler: Facebook, Højbjerg nyhedsbrev/Christian? 
ii. Johan laver et tekstoplæg. 

 
6. Kommende 7. årgang – orientering, drøftelse og beslutning – (30 min) 

a. Bilag: brev til forældre udsendes straks efter nytår 
i. På nuværende 6. årgang er der pt. 61 elever. Ved 56 elever tildeles vi 

driftsmidler til en klasse færre (fra 3 til 2). 
ii. Afledt drøftelse af kommunikationen omkring elevantal og 

konsekvenser. Kombinere kommunikationen med overgangene fra 
indskoling til mellemtrin og fra mellemtrin til udskoling. 

iii. Ledelsen arbejder på et brev, henvendt til alle forældre på skolen 
vedr. at orientere skole, hvis børn forlader skolen over sommeren, da 
det har betydning for planlægningen af kommende skoleår. 

 
7. Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem – orientering og drøftelse (30 min) 

a. Orientering om bevægelsen fra de adaptive nationale test til nye ikke 
adaptive test og screeninger. 

b. Elevplanen afskaffes og erstattes af en meddelelsesbog. 
c. Uddannelsesparathedsvurderingerne ændres. 
d. Kvalitetsrapporterne ændres mod den måde, som Aarhus Kommune har 

taget hul på: Læringssamtaler. 
e. Der arbejdes også med standpunktskarakter for arbejdsindsats samt orden 

og adfærd. 
 

8. Meddelelser 
a. Personale 

i. Orientering om udfordringer med at ansætte medarbejder i vores 
ledige faste naturfagsstilling.  

b. COVID-19 og genåbning 
i. Pt. 20 smittede elever og en håndfuld ansatte. Skolen udsender 

megen information. Medarbejderne gør en stor indsats for at få en god 
dagligdag med restriktioner til at lykkes. 
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ii. Skolebestyrelsen ønsker naturligvis at vi følger gældende 
retningslinjer og samtidig normaliserer mest muligt, hurtigst muligt. 

c. Kantine 
i. Jens Andersen, administrationsleder er fortsat sygemeldt, hvorfor 

Freddy har overtaget Jens opgaver. 
ii. Mogens har overtaget ansættelsesprocessen omkring en daglig leder 

af kantinen. Mogens rækker hånden ud i forhold til gode råd, hvad 
angår ansættelsesprocessen.  
Mogens orienterer forældrene i løbet af kort om kantinestatus – 
herunder deling af jobopslaget. 

d. Skolevejsanalyse 
i. 8/2-22 kl. 14-15 afholdes møde, hvor der besigtiges skolevej. Mogens 

og elevråd deltager. Skolebestyrelsen er også velkommen, Johan 
undersøger, om han kan deltage. 

 
9. Eventuelt 

a. Næste møde handler bl.a. om økonomi og timefordelingsplan  
b. Forslag om at der opstilles flere computerskabe til de yngste (specifikt 4. 

klasse). 

c. Godt nytår fra formanden 😊  
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