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Referat til skolebestyrelsesmøde 
Onsdag 12. september kl. 17 – 20 
 

Sted: Gymnastik mødelokale 
Referent: Anette 
Mødeleder: Bettina 
 

 
17-
17.30 

Regnskabsopfølgning 
 
 
 

Input til kommende års 
budget – herunder 
lektionsfordeling 

Skolebestyrelsen debatterede de forskellige 
muligheder for besparelser.  
I oktober tages punktet op igen i forhold til 
konkrete forslag. 
  

17.30-
18.00 

LUP – handleplan som 
ledergruppen har 
udarbejdet pba. 
Kvalitetsrapporten, v. 
Mikkel 

Skolens indsatsområder, 
herunder lærernes 
trivsel/social kapital og 
visionsarbejdet 
 
 

Mikkel har sendt et bilag ud på et eksempel 
fra skolens LUP (Lokaludviklingsplan). 
Pejlemærker på Skødstrup Skole: 
Børnenes læring og udvikling (faglige 
resultater og dannelse) 
Børnenes trivsel (gode klassefællesskaber) 
Stærkere læringsfællesskaber (styrke 
børnenes læring og trivsel gennem 
professionelle læringsfællesskaber) 
 
Punktet er på i forhold til skolebestyrelsen 
skal kunne føre tilsyn. . Det er med baggrund i 
tilsyns- og udviklingspunkter fra 
kvalitetsrapporten og -samtalen, hvor 
skolebestyrelsen også var repræsenteret. 
 
Mikkel gennemgik overordnet, hvordan 
ledelsen arbejder med luppen. Han gik mere i 
dybden med, hvordan indsatsen bliver 
organiseret med nye tiltag og nuværende 
tiltag.  
 

18.00-
19.00 

Principper 
1. Underretning 

af hjemmene 
om elevernes 
udbytte af 
undervisningen 

 
2. Klasserådenes 

rolle/funktion 
 

3. Skole-hjem-
samarbejdet 

 
 

4. Medieprincip – 
udkast 

 
Tilbagemelding fra MED  v. 
Mikkel 
 
 
 
Tilbagemelding fra MED v. 
Mikkel 
 
Handleplan v. Mikkel + aftale 
om opfølgning 
 
Bettina 
 
 
Drøftelse af, hvordan vi vil 

 
1.+ 2.  

Vi har tilpasset principperne i forhold 
til tilbagemeldinger fra Skolens MED. 

3. Handleplanen blev præsenteret. 
4. Medieprincippet kommer også med 

til forældrerådet i SFO. Der bliver 
fælles drøftelse for SFO og 
skolebestyrelse i november. 
Skolelederen vil tage det med i 
fokusgruppen og elevrådet i forhold 
til at kvalificere princippet. 

5. Udsat til næste gang. Vil se på 
princippet i stedet for tilsyn omkring 
klassesammenlægning/deling af 
klasser. 
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5. Tilsyn med 

Sammenlægning/deling 
af klasser 
De faglige resultater 
 
Opstart 
Princip omkring 
skoledagens længde 

lave disse tilsyn? 
 
 

Næste møde vil Anette Røge komme 
med resultater i forhold til at kunne 
lave et tilsyn på resultater. 

19.00-
19.15 

Spisepause    

19.15-
19.30 

Ordensregler  
 
 

En af Skolebestyrelsens skal-
opgaver er at udarbejde 
ordensregler for skolen. 
Hvordan vil vi gribe denne 
opgave an? 
 

Jeanette og Bettina laver et udkast til næste 
møde. 

19.30-
20.00 

Evt. 1. Vedtagelse af 
revideret 
forretningsorden 

 
2. Forældrehenvendelse 

august-september 
 

3. Høringssvar på det 
nye/reviderede 
sparekatalog 
 

4. EVT 

1. Forretningsordenen blev vedtaget. 
 

2. Der har ingen forældrehenvendelser 
været til skolebestyrelsen. 
 

3. Skolebestyrelsen har sendt et lokalt 
høringssvar fra Skødstrup Skole, 
samt fælles skolebestyrelses-
høringssvar fra alle i kommunen 

 
4. Opdatering på toiletter: 

Tiltag i forbindelse med toiletter på 
Skødstrup Skole 

Blandt andet med udgangspunkt i rapporten 
fra DCUM er igangsat følgende tiltag: 

• Papir er udskift med 

stofrullehåndklæder 

• Lys er udskiftet til LED, giver et langt 

bedre lys. Lyset har været 

automatisk i mange år. 

• Musik er tidligere afprøvet – det vil vi 

gøre igen 

• Dørlåse udskiftes løbende 

Vi har i forvejen tre gange rengøring om 
dagen (som anbefalet). 

Øvrige anbefalinger vil kræve investeringer. 

Henvendelser til kommunen 
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Hvis skolebestyrelsen har spørgsmål til 
kommunen (Børn og Unge) vil Mikkel gerne, 
at I giver dem til ham. Så vil han sørge for, at 
finde ud af, hvem og hvordan de kan 
besvares. 
 
Opdatering trafik 
Vi vil gerne have flere elever til at cykle og gå i 
skole, derfor har vi arbejdet med Århus 
kommune om en trafikindsats. I efteråret vil 
der blive opsat skilte og tegne kys-kør zoner 
ved Midtpunktet og derefter vil frivillige 
forældre hjælpe de kørende forældre med at 
finde det rette flow i morgentrafikken. Der vil 
blive igangsat speciel indsats for 0.-1. klasse 
der køres i skole og for cyklende og gående 
elever og kyssende forældre vil der være en 
anerkendelse. 
 
 
 

 
Referent Anette Røge.  


