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Referat af skolebestyrelsesmøde 
Mandag 19. november kl. 17 – 20 
 

Sted: Nyt personalerum 
Referent: Anette 
Mødeleder: Bettina 
Deltagere: elevrådsrepræsentanterne deltager kl. 17-18 

 
17-
17.30 

Tilsyn vikarprincippet 
 
 
 

Hvordan går det med 
vikardækningen, jf. 
princippet, set fra 
elevernes perspektiv, 
ledelsens, forældre-
nes og medarbejder-
nes perspektiv? 

Princippet ligger på skolens hjemmeside. Forskelli-
ge forslag blev drøftet. 
Eleverne: 
Flere klasser har fået fri i ydertimer i udskolingen, 
fordi det er en del af spareplanen. 
Vikarplanerne er ikke fyldestgørende.  
Vikarerne virker ofte negative og har ikke de fagli-
ge kundskaber til fagene.  
Eleverne forslår, om eleverne på 9. årgang evt. kan 
få tilsendt vikarplan fra lærerne og lave det hjem-
me eller på skolen uden vikar? 

Det er vigtigt med faste vikarer ved længerevaren-
de sygdom. Det virker godt. 
Kunne der være tilknyttet faste vikarer til de ældre 
klasser? 
Forældre: Kan der laves en evaluering af den enkel-
te vikarundervisning efter hver time. Evt. en elek-
tronisk.  
Bestyrelsen oplever at der er et stort spring mellem 
princippet og virkeligheden, og dele af princippet 
efterleves ikke. Skal princippet opdateres? 
Vigtigt at se på, hvordan man kan få bedre kvalitet, 
eller hvordan pengene bruges bedst muligt. Kan 
der kigges på andre skoler og blive inspireret af 
dem.  
Ledelse: Kigge overordnet på ressourcen. Kan vi 
lave en bedre kvalitet af vikartimerne med andre 
løsninger.  
Princippet er godt og ledelsen arbejder med det. 
Men princippet kommer til at ramme en virke-
lighed. Det kan være svært i forhold til arbejdstids-
aftalen i Århus, at få skolens egne lærere til at 
dække vikartimerne. Det er også meget dyrere. 
 
 
Bestyrelsen vil efter dette tilsyn, se på princippet 
igen. Bestyrelsen konkluderer, at deres princip ikke 
er tidssvarende. Ift. skolens økonomiske situation 
er princippet måske skudt over mål. 

17.30-
18.00 

Undervisningens or-
ganisering 

Udkast v. Jeanette og 
Bettina  
Brainstorm på prin-
cippet 

Bestyrelsen blev orienteret om processen i forhold 
til klassedannelser til skolestart. Der er rammer for 
klassedannelsen nu.  Et nyt tiltag er, at klasserne 
ikke er etableret fra start, men der vil blive arbej-
det med holddannelse og skolen prøver forskellige 
konstellationer på holddannelser. Det vil være en 
periode på ca. 5 uger fra første skoledag. Det er 
kommende forældre til 0. klasse blevet orienteret 
om.  Dette har vi brug for for at kunne arbejde på, 
at få de bedste klasser. Dette nye tiltag får ikke 
betydning for princippet, da der er beskrevet  
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muligheden for holddannelse. Den erfaring skolen 
gør sig, kan have betydning for eventuelle ændrin-
ger af princippet. Det vil bestyrelsen se på efterføl-
gende. 
I forhold til holddannelse vil skolen gerne undersø-
ge, hvordan det bliver brugt i dag. Der vil komme 
en tilbagemelding til bestyrelsen. 
 
Vi fortsætter med punktet til næste bestyrelses-
møde. 
 

18.00-
18.30 

Vision, værdier 
regelsæt 

Hvem vil arbejde 
videre med formule-
ringen? 
Hvad skal vi have 
med? 
Input fra fokusgrup-
pen? MED? 
 

Bestyrelsen er optaget af, hvem er Skødstrup Sko-
le. Hvem er vi? Det er vigtigt, at der er strategier og 
visioner, som passer sammen. Hvordan bliver visi-
onen tydelig for både skolens ansatte, elever og 
forældre. 
Mikkel vil gerne fortælle om, hvad skolen optaget 
af og hvad han vil med skolen.   
Der vil blive arbejdet videre med vision, regler 
m.m. 
 

18.30-
19.20 

Kommende skoleårs 
budget 

Hvor skal vi finde 
besparelser? 
v. Mikkel 
 

Mikkel præsenterede sit budgetforslag for kom-
mende år.  
Bestyrelsen peger på, om man kunne lave en pro-
centvis fordeling af besparelsen mellem medarbej-
der, ledelse og det administrative. 
På kommende møde drøftes budgetforslaget og 
evt. vedtages. 

19.20-
19.50 

Principper 
Underretning af 
hjemmene om ele-
vernes udbytte af 
undervisningen 
 
Princip for klasse-
sammenlægning og -
deling 

 
Tilbagemelding fra 
MED og fokusgruppe 
v. Mikkel 
 
 
Princippet var i an-
vendelse ifm. med 
den seneste klasse-
sammenlægning i 0. 
klasse og i den forbin-
delse drøftede vi en 
evt. revidering af 
princippet. 
Læs gerne princippet 
og overvej om der er 
behov for en revide-
ring 

 
 
 
 
 
udsat 

19.50-
20.00 

Evt. 
 
 

 
 

Elevrådet skal arbejde med inklusion til kommende 
møde d. 4.dec. i bestyrelsen. 
 
 
 

 
Venlig hilsen Mikkel og Bettina 


