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Skolebestyrelsesmøde Skåde Skole 

Mandag den 28. februar 2022 kl. 17:30- 20:00 

Sted: Personalerummet 
 

Sted Personalerummet 

x= til stede 
a= afbud 
 

Forældrevalgte: Ledelse: 

Lars Ole Dybdahl x Mogens Steen Petersen x 

Johan Bitsch a Mads Neergaard Jacobsen x 

Anja Olesen x Freddy Fisker, adm.leder           x 

Marianne Barreth x Medarbejderrepræsentanter: 

Line Hardahl a Nikolaj Thomsen x 

Jannie Falk Bjerregaard a Camilla Nørgaard Kjelstrup x 

Kathrine Kock a   

 
1. Godkendelse af referat (5 min)  

 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden (5 min)  
 
Godkendt. Peter Have deltog som eksternt medlem, da mødet drejer sig om budget og 
regnskab. Bestyrelsen ønsker at benytte PHs ekspertise i forbindelse med regnskaber og 
budgetter for at have et så kritisk blik på opgaven som muligt, inden bestyrelsen kan 
godkende regnskab og budget. 
 

3. Budget og regnskab orientering, drøftelse og beslutning (60 min) 
Administrationsleder Freddy Fisker deltager og fremlægger regnskab, og budget. 
 
Skole 
 
Regnskab 2021, budgetteret med 0-løsning, endt med 0-løsning (minus 150.000 kr.). 
 
Nedslag: 

Bygningsdrift let forhøjet, primært pga stigende energipriser.  
Kantinedrift let større udgift end budgetteret 
Lønninger følger budget 
Specialklasser har vi budgetteret mere end forbrugt  
 
Kommentar: selve tildelingsmodellen kan man ikke læse af regnskabet. Det 
kunne være interessant indenfor udvalgte områder som fx specialklasser. 
 

mailto:skd@aaks.aarhus.dk


Skåde Skole    Mantziusvej 5, 8270 Højbjerg       

 

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

 

 

Akkumuleret overskud 1.586.000 kr. 
 
Budget 2022, budgetteret med 0-løsning (minus 79.000 kr.), de 1.000.000 kr. af det 
akkumulerede overskud er indlagt i budgettet 
 
Nedslag: 
 Bygningsdrift er budgetteret lidt højere end seneste regnskab. 

Der kan komme ekstraudgift til affaldssortering på 100.000 kr. Den skal 
lægges i budgettet. 
Elevaktiviteter er budgetteret højere grundet en ekstra tildeling i 2021. 
Forventet nyt akkumuleret overskud 506.000 kr. hertil kommer ekstraudgift til 
affaldssortering på 100.000 kr. 

 
Freddy retter budgettet hvad angår affaldssortering. Forventet nyt akkumuleret overskud 
406.000 kr. 
 
SFO 
 
Regnskab 2021, budgetteret 0-løsning, overskud 105.000 kr. 
 
Nedslag: 
 Vikarkonto højere end budgetteret 
 
 Akkumuleret overskud 368.000 kr. 
 
Budget 2022, budgetteret med minus 70.000 kr. 
  
 Akkumuleret overskud 298.000 kr. 
 
Regnskab for 2021 for skole og SFO er godkendt af skolebestyrelsen. 
Budget for 2022 for skole og SFO er godkendt af skolebestyrelsen. 
 

4. Timefordelingsplan – orientering, drøftelse og beslutning (15 min) 
 
Madkundskab er, som noget nyt, fra skoleåret 22/23 obligatorisk på 5. årgang. 
 
Skolebestyrelsen ønsker ikke en længere skoledag.  
Skolebestyrelsen ønsker, at en reduktion for at skabe plads til madkundskab, skal ske fra 
’samme faggruppe’, de praktisk/musisk fag.  
Svømning står måske for skud i denne reduktion, omend det er skam at gøre svømning et-
årigt på en meget kystnær skole som Skåde Skole 
 

5. Temadag tilbagemelding – (5 min) 
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Mogens har holdt oplæg for 9. klasserne om mulige tiltag på Skåde Skole, for at eleverne 
bliver – ingen har meldt sig til interview. Mogens tager fat i nogle elever. 
 
Anja fortalte om spørgeguiden (til forældre), som er udarbejdet. 
 

6. Byggeproces - orientering og drøftelse (15 min) 
 
Der kommer møbler i morgen - tirsdag 
Vi håber, at vi i denne uge for en ibrugtagningstilladelse. 
Herefter starter en domino-effekt af flytninger og frigørelser af lokaler til den endelig brug. 
Der skal ligeledes monteres tavler og projektorer. 
 
 

7. Meddelelser 
a. Personalesituation 

i. Vi regner med, at vi ikke skal udpege nogle til forflyttelse. At vi ikke 
skal pege på nogen skyldes blandt andet, at vi ikke har fastansat 
lærere for de fastansatte, der har forladt os i løbet af skoleåret. 

ii. Vi skal finde lærere, der kan undervise i madkundskab – ikke mindst 
da madkundskab bliver obligatorisk på 5. årg. 

iii. Vi har ansat Oliva Schönheinz som naturfagslærer på skolen (i Ebbes 
stilling). Olivia begynder 1. marts. 

iv. Vi har ansat Sophie som leder af kantinen. Sophie begynder pr. 1. 
april. 

v.  
b. Baustrup 

i. Vi gennemfører Baustrup i uge 14. 
 

8. Eventuelt 
a. SB-valg:  

i. Der kommer brev ud til alle skolebestyrelsesmedlemmer i løbet af 
foråret. I brevet står, hvordan medlemmerne skal forholde sig. 

b. Pauserne/REMA: 
i. Henvendelse til SBmedlem fra forældre. Utilfreds med 

skolebestyrelsens beslutning om kantinen.  
ii. Skolen kan melde ud, at vi har ansat en kantineleder – og hvad der er 

i vente af gode ting i den forbindelse. 
c. Når der er aften-klub, kan der være nervøsitet ved at gå hjem, da der løber 

store børn rundt i området. I så tilfælde er det nødvendigt at kontakte 
klubben. 
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