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20. februar 2018 
 

 

Referat til skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag 23. januar kl. 17 – 20 
 

Sted: Nyt personalerum 
Referent: Anette 
Mødeleder: Rikke. 
 

 
17-
17.20 

Nyt fra 
elevrådsrepræsentanterne 

Forslag til en projektuge, hvor der er fælles tema for hele 
skolen. Evt. omkring lande. Se på traditioner. 
Trafik: skolepatruljen går for tidligt. 
Fodgængerfelt/cykelafmærkning ved hallen. Bedre 
afmærkning ved Lærkebakken, der opstår farlige 
situationer, for de bløde trafikanter. Der er dårlig 
belysning ved Bondehaven. Mere cykelparkering ved 
Lærkebakken. Bestyrelsen tager dette med i udvalget. 
Vandautomaterne virker ikke. Kan der være flere 
vandautomater i blok 7 og ved 5. årgang.  
Vigtigt ved fordeling af klasselokalerne ved årsstart, at der 
er opmærksomhed på, at årgangene bor ved siden af 
hinanden. Det er et stort elevønske. 
RIS/ROS kasse i kantinen. Mere gangvagt ved kantinen.  
Toiletter: Afspritningsautomater på toiletterne. 
Madameposer ved toiletterne i barakken. 
Budget: Prioritering i budget til møbler i klasserne, samt 
solafskærmning i klasserne mod syd.  
Udearealerne skal fornyes. Elevrådet vil gerne deltage i 
udvalg. 
 
 

 

17.20-
18 

1. Princip for underretning 
af hjemme om elevernes 
udbytte af undervisningen  
 
2. Princip for 
klasserådenes 
rolle/funktion 

1. Skolebestyrelsen gav forskellige indspark til ændringer. 
Jonas og Lars retter den til, herefter sendes den til Mikkel.  
 
2. Der er rigtig gode intentioner. Princippet skal gøres 
mere tydeligt og præcist. Sprogmæssigt skal det mere ” 
handle om at understøtte” end ”krav”.  Formelt skal der 
ses på, hvad man kan sætte af krav. Hvem gør hvad? Hvor 
er ansvaret? Bettina og Jens retter det til. Kommer med 
nyt udkast på et bestyrelsesmøde.  

Udkast til 
principperne 
er vedhæftet.  

18-
18.30 
 

Tilsyn med princippet 
omkring vikardækning 

Opfølgning på udførelse af vikarplaner, når der er eksterne 
vikarer. 
Mikkel præsenterer forskelligt data om vikardækningen på 
skolen. 
  
Opfølgning på bløde data i forhold til vikarplaner. Bliver de 
lavet og bliver de fulgt. Melder vikaren tilbage til lærerne. 
Elevdata, lærerdata og vikardata blev præsenteret. 
Temaer der skal arbejdes videre med: 

• Støttesystemer for klasserne/eleverne – hvordan 
kan det forbedres. 
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• Fælles procedure for tilbagemelding fra vikarerne 
til lærerne. Opfølgningen er vigtig. 

• Rekruttering – fast procedure – løbende samtaler 
med vikarerne. 

• Vikarpjece ved opstart på skolen. 

• Udvikling af vikarprofiler til vikardækkerne og 
afdelingsledere. 

• Synliggørelse af vikarerne med billeder. 

• Lærerne orienteres om, at der skal laves 
vikarplaner og Netflix o.lign. streamingtjenester  
ikke er tilladt. Er film en del af planen, bruges de 
tjenester skolen er tilmeldt. 

Hvad er næste skridt: 

• Fast procedure for, hvordan der arbejdes med 
opfølgning/tilsyn på vikardækning.  

• Skrive i Rosen om, hvad der arbejdes med i 
skolebestyrelsen, samt hvad forældrene kan gøre 
for at understøtte vikarer. 

 
 

18.30-
19 

Spisepause sammen med 
SFO-forældreråd 
 

Aftale de to årlige fællesmøder. 
d. 23.1.2018 og d. 17.4.2018. 

 

19-
19.45 

Diverse • Info fra Sikker Skolevejs mødet (Rikke). Der er 
afholdt møde og der var begrænset tilslutning. 
Der var en meget konstruktiv dialog. Der er 
mulighed for eftertilmelding til de forskellige 
udvalg. Det bliver meldt ud efter uge 7. 

• Toiletter? – hvordan lander vi toiletterne. 
Der er det antal toiletter på Skødstrup Skole, som 
der skal være. Der findes 45 toiletterne på skolen, 
samt 10 i hallen.   
Ved nybyg skal der være et toilet pr. 15 elever. 
Der gælder kun regler for nybyg. Kan der laves en 
pædagogisk indsats sammen med børnene, i 
stedet for at ændre rammerne. Vi vil gerne at 
Århus kommune betaler for opgradering, i stedet 
for skolens egne midler. Kan der findes 
ekspertviden/videnskabelig viden, som kan 
besøge skolen og komme med bud på, hvad der 
virker og hvad der kunne laves på vores skole i 
forhold til toiletter. 
 

• Henvendelser fra forældre vedr.: 
o Garderobeforhold 

Kan der laves træning med børnene. 
Pædagogiske tiltag i forhold til de 
rammer vi har. Der kommer en status. 

o Netflix i skoletiden – hvad er formålet 
med at se film i skolen? I frokostpausen? 
Udsat 

o Tilsyn i pauserne – de voksne i 
pauserne. Hvad kan man forvente? 
Hvad er rammerne? 
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Skolebestyrelsen vil gerne have 
tilbagemelding på, hvordan der arbejdes 
med tilsyn på Skødstrup Skole.  

o Børn der sendes hjem efter glemte ting 
i undervisningstiden 
Skolebestyrelsen vil gerne debattere 
hvordan det håndteres, det kommer på 
et kommende møde. 

                 

• Skolebestyrelsesvalg 
Vi følger proceduren. Det skal være inden 
sommerferien. Kim, Jens og Lars er på valg. Kim 
er på genvalg, Jens er ikke, Lars skal overveje, om 
han er på genvalg. 

• Årshjul 
Sendes ud til bestyrelsen. 

19.45-
20 

Evt. Skal vi fortsætte med kaffemøder? 
Der blev besluttet, at kaffemøderne vil blive afholdt i sept. 
+ oktober og herefter efter behov. 
 
Vi ønsker at undersøge yderligere, hvad der ligger til grund 
for, at eleverne keder sig i udskolingen. Ved 
klasseobservationer (med ledelsen) får vi data på, om 
eleverne oplever, at der er variation i undervisningen.  
 
Bestyrelsesmøder er efterfølgende fra kl. 17-20 resten af 
skoleåret. 
 
Valgfagsrækken på næste møde, da det skal på før 
fagfordeling. 
 
 
 

 

 
referent Anette Røge. 


