
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Skødstrup Skole - Referat 

 

 

 

Den 12. august 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:  
Marcus 9.c og 
Artur 7.c. 
 

Medarbejderrepræsentanter:  

Line Marit Bülow Pedersen, Søren Bülow Skouborg,  

Marianne Bach og Henrik Kallestrup.  
  

 Fravær: Eleverne, Kim 

 

 

Punkter til dagsorden og referat i kursiv 

 

1. Kort nyt fra elevrå-

det 

(10 min)  

Nyt fra elevrådet  

 

Intet nyt da der ikke var deltagelse af eleverne. 

 

2. Basispakke princip-

per til godkendelse 

(5 min) 

Formel godkendelse af skolens samlede principper 

 

Basispakken med principperne er godkendt. Der arbejdes fort-

sat på layoutet. 

Bestyrelsen følger løbende op på indholdet af principperne.  

 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

3. Orientering om sy-

gefraværsind-

sats/sygefraværssta

tistik  

(15 min) 

Orientering ved Henrik 

 

Der er faldende sygefravær i sidste kvartal, men da der laves 

statistik på årsbasis kan det ikke nødvendigvis ses i statistik-

ken.  

Det er fortsat vigtigt at holde fokus på, at der arbejdes syste-

matisk med opfølgning på sygefravær.  

Bestyrelsen opfordrer til at fortællingen om stabilitet i perso-

nalegruppen her efter sommerferien også fortælles ud til for-

ældrene. 

 

4. Understøttelse af 

skolebestyrelsens 

arbejde. (30 min) 

Drøftelsespunkt (Jeanette) 

Som opfølgning på udskiftningen i bestyrelsen i foråret, har 

forvaltningen tilbudt støtte til skolebestyrelsens arbejde og 

udvikling. 

Drøftelse mhp. at aftale hvad vi som bestyrelse ønsker under-

støttelse af. 

 

Jeanette har lavet aftaler om, at forvaltningen understøtter 

bestyrelsen gennem drøftelse og indsigt i at skabe det rette 

fokus for arbejdet i bestyrelsen, herunder økonomien og besty-

relsens synlighed, ligesom et tema omkring kommunikation i 

lokalsamfundet også vil være passende. 

 

Der deltager Hans Slot Christoffersen og Claus Picard fra Børn 

og Unge ved næste bestyrelsesmøde. 

5. Sikker skolevej 

(15 min) 

Orientering omkring henvendelse fra teknik og miljø (Jeanette 

og Henrik) 

Ny KYS & KØR m.m.  

 

Drøftelse af Sikker Skolevej og tiltag og temaer fra tidligere 

arbejde i bestyrelse, fællesråd mv.  

 

Der er i ferien etableret en ny Kys&Kør ved Rosenbakken.  

 

Allan og Tanja melder sig som forældrerepræsentanter til en 

Sikker Skolevejsgruppe.  

6. Elevtrivsel 2019 

(30 min) 

På mødet blev der: 

En orientering om skolerapporten fra den nationale elevtriv-

selsmåling fra foråret ved Henrik.  

Søren fortalte om lærerne og pædagogernes arbejde fremad-

rettet med trivslen i klassen, hvor tre temaer er valgt ud i hver 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

klasse til at få større opmærksomhed. Dette kommunikeres ud 

til forældrene.  

 

Temaer som skolebestyrelsen har fæstnet sig ved: 

• 0.-3. årg: timerne er kedelige og medbestemmelse 

• 0.-3. årg: ”Det er svært at høre hvad læreren siger” 

• 0.-3. årg: mange med ondt i maven og ondt i hovedet 

• 0.-3. årg: Er du god til at løse dine problemer? Er de 

for overladt til sig selv til at løse problemer 

• Toiletter 

• 0.- 3.årg: Tryghed – er der en voksen tilstede til at løse 

en konflikt? Er børnene meget alene i indskolingen? 

• 0.-3. årg: social trivsel, usikkerhed  

• 4.-9. årg: en stor del føler at de ikke lykkes fagligt 

• 4.-9. årg: uro, støj 

• 4.-9. årg: lærere der ikke møder til tiden 

• 4.-9. årg: ”undervisningen giver mig lyst til at lære me-

re” – meget få svarer ja til det. 

• 98% af de små fortæller at deres lærere er fantastiske 

– hvordan forstærker vi noget af det gode? 

• Forsat øje for at mobbetal skal holdes langt nede. 

 

To temaer valgt ud: 

0.-3. årg: tryghed, ondt i maven mv 

4.-9. årg: lysten til at lære 

 

  

7. Høring  

(30 min) 

Høring af udkast til byrådsindstilling om justering af folkesko-

lereformen samt konsekvensrettet styrelsesvedtægt 

 

Jeanette og Henrik laver høringssvar til rundsending til kom-

mentering inden høringsfristen d. 23. august. 

 

Noter fra drøftelse: 

Justeringer til folkeskolereformen: 

• Forkortelse af elevernes skoledag er på Skødstrup Sko-

le i indeværende år vekslet til vejledningstimer (trivsel, 

læsning, matematik) og ikke til faste To-voksentimer. 

Dette for at give mulighed for øget fleksibilitet og 

dermed bedre udnyttelse af ressourcen. 

• Forældrebetaling i SFO skal stige, da SFO er mere 

åben. 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

• Styrelsesvedtægten med ændringer med delegering af 

skolebestyrelsesvalg og valgprocedure.  

 

8. Møde med SFO-

forældrerådet 

Opsamling fra mødet med SFO-forældrerådet 

Drøftelsespunkt 

 

Kort gennemgang af temaerne fra drøftelsen med SFO-

forældrerådet i juni. 

Drøftelse af hvordan vi får samlet temaerne op. Henrik og 

Jeanette deltager i et kommende SFO-forældrerådsmøde og 

laver en fælles plan for temaer, som skal følges op. 

 

 

9. Meddelelser  

(15 min) 

Orienteringspunkt  

- Orientering fra formanden 

Har været drøftet under andre punkter. 

- Orientering fra medarbejderrepræsentanterne 

Lærerne og pædagoger er kommet godt fra skoleårets 

start. Der har været godt mod og godt humør fra sko-

leårets start. 

- Orientering fra ledelsen 

Har haft godt opstart sammen med personalet, hvor 

lærerne i år kun har haft 3 dage.  

Vi har været klar til at tage imod eleverne 😊 

 

Facebookside er oprettet som officiel side.  

 

Ny lovgivning omkring elevfravær. Ved 15 % ulovligt 

fravær skal skolen underrette de sociale myndigheder.  

 

Der laves nu en film om Skødstrup Skole, som skal 

bruges til den nye hjemmeside. 

 

Ny hjemmeside er åbnet i dag.  

 

Ansættelse af ny pædagogisk leder til indskolingen. 

Der laves proces i efteråret.  

 

 

10. Punkter til kom-

mende møder  

(15 min) 

Punkter til kommende møder. 

 

D. 25. september:  



   

   

          

 

 

 

 

 

 

• Bestyrelsesarbejdet med besøg fra forvaltningen. 

• Information om ansættelsesproces af ny skoleleder 

 

Tema om lejrskoler og økonomi er et ønsket tema til et kom-

mende møde. 

 

 

 


