
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Skødstrup Skole 

 

 

 

Den 13. maj 2019 

Kl. 17:00-20:00 

 
 

Bemærk: Der serveres lidt let mad og vand. 

 

 

 

 

 

    Protokol  

 Forældrerepræsentanter:  
Jeanette Baagø (Formand), Jens Brosbøl-Ravnborg (Næstfor-
mand), Kim Tiphede Bakholt, Steen Baumann Hermansen, 
Lone Møller Mathiesen, Tanja Elise Bruun Schouby og Allan 
Therkelsen. 
 
Repræsentant for erhvervslivet i Skødstrup: 
Peter Carlsen 

 
Elevrepræsentanter:  
Christian Mortensen fra 9.B og 
Noah Bundgaard fra 9.A. 
 

Medarbejderrepræsentanter:  

Line Marit Bülow Pedersen, Søren Bülow Skouborg,  

Marianne Bach og Henrik Kallestrup.  
  
Afbud fra Noah, Christian og Lone 

  

 

 

Punkter til dagsorden 

 

1. Kort nyt fra elevrå-

det 

(15 min)  

Nyt fra elevrådet (Christian og Noah) 

Orienteringspunkt. 

 

Tilbagemelding fra Henrik fra sidste elevrådsmøde: 

Spændende og engagerede elever 

 

2. Skødstrup  

Fællesuge 

(30 min) 

Skødstrup Fællesuge 2019 (Marianne) 

Orienterings- og drøftelsespunkt. 

 

Orientering om planlægningsfasen ifht skabelse af en ny tradi-



   

   

 

          

 

 

 

 

 

 

tion på Skødstrup skole, Skødstrup Fællesuge. Fællesugen lig-

ger i september 2019. Ugen har til formål at skabe fællesskab 

på Skødstrup Skole gennem undervisning og event torsdag 

aften, hvor forældre også inviteres. 

Drøftelse af forældreinput ifht spisning, forældreinddragelse 

og gode kontakter. 

3. Principper 2019 

(60 min) 

Drøftelse omkring Skolebestyrelsens principper 2019: 

Drøftelses- og beslutningspunkt. 

Bilag udleveres og drøftelse. 

 

Gruppedrøftelse og fællesopsamling: 

Generelt begrænse forkortelser. 

Forslag om at der kommunikeres løbende om forskellige te-

maer. 

 

Henrik samler kommentarer op til antimobbestrategi og laver 

en revideret udgave, som rundsendes til godkendelse i besty-

relsen 

 

Principarbejdet: Jeanette og Henrik laver en opdateret udgave 

til endelig kommentering i bestyrelsen på kommende møde. 

Principperne skal herefter drøftes i dybden løbende. 

 

4. Orientering om sy-

gefraværsind-

sats/sygefraværssta

tistik  

(30 min) 

Orientering ved Henrik 

Orienteringspunkt. 

 

Tilsynspunkt i bestyrelsen. 

Sygefraværet ligger gennemsnitligt højt på Skødstrup Skole i 

det seneste år. 

Når det analyseres spottes, at der er stor vægt af medarbejde-

re, som har meget få sygefraværsdage. 

Få medarbejdere har stort sygefravær og trækker meget i 

gennemsnittet. 

Skødstrup Skole har flere medarbejdere med få fraværsdage 

end gennemsnittet på skolerne i Aarhus. 

    

Opmærksomhed i ledelsen på at lave fair proces både for den 

syge, men også for de raske kolleger. 

Sparring til ledelsen fra juridisk afdeling i Børn og Unge. 

 

Udover sygdom ligger der også fravær i forbindelse lejrafspad-

sering, efteruddannelse, omsorgsdage og andet. 



   

   

 

          

 

 

 

 

 

 

Tema om de forskellige udgaver af fravær ønsker bestyrelsen 

at se nærmere på ifht vikardækning.  

 

På møderne skal der være fast opfølgning på sygefravær – 

næste gang i en renset udgave, hvor de langtidssygemeldte, 

som er på vej til fratrædelse ikke er med. 

 

5. Meddelelser (30 

min) 

Orienteringspunkt  

Orientering fra formanden 

- Ingen henvendelser fra forældre 

- Der er ryddet op i bestyrelsens googledrev. 

Orientering fra medarbejderrepræsentanterne 

- Fagfordelingen løber lige nu, og generelt er det forlø-

bet i en god stemning.  

- Lærerne har faglig klub-møde i næste uge, hvilket er 

en opfølgning for at sikre at arbejdsmiljøet fortsat er 

godt. 

- Pædagogerne er fordelt ifht næste skoleår. 

Orientering fra ledelsen 

- Skoleårets planlægning 

- Kerneteam (dansk og matematiklærere) udmeldes til 

forældre i denne uge.  

Den øvrige fordeling af fag arbejdes der med pt udfra 

principper om sikring af kompetence samt kontinuitet. 

Udmelding af øvrig fagfordeling og placering i lokaler 

udmeldes til forældre i slutningen af maj. 

- Ændringer i folkeskolereformen 

- Elevernes undervisningstid er nedskrevet udfra juste-

ringer i folkeskolereformen. Der er nye valgfag til 

kommende 7. årgang, som afsluttes med en prøve ef-

ter 8. skoleår. Konfirmationsforberedelsen lægges ind i 

elevernes understøttende undervisning på 7. årgang. 

 

- Aktuelle punkter 

- Vores administrative leder Betina Thomasen er blevet 

ansat i Virup- Skødstrup.   

- Pædagogisk leder Kathrine stopper pr 1. juni. Stillingen 

slås op, når det er muligt. 

- I udskolingen har vi en midlertidig leder ansat frem til 

sommerferien, som der snarest afklares om stillingen 

også skal slås op som fast stilling. 

- Skolelederstillingen skal slås op i efteråret. Den nye 



   

   

 

          

 

 

 

 

 

 

chef kommer på besøg i efteråret ifht dette. 

- Skolens 75 års fødselsdag blev fejret lige efter påske. 

Det var festligt 

- Dialogmøde med rådmanden 3/6 kl. 18-20. 

 

6. Punkter til kom-

mende møder  

(15 min) 

Dato for næste møde og punkter til kommende møder. 

Drøftelsespunkt. 

 

- Basispakke af principper til godkendelse. 

- Sygefraværsopfølgning 

- Vikardækning 

- Lejrskole 

 

 

 


