
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Skødstrup Skole - referat 

 

 

 

Den 25. september 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 
Trajan 8.E. 
 

Medarbejderrepræsentanter:  

Line Marit Bülow Pedersen, Søren Bülow Skouborg,  

Marianne Bach og Henrik Kallestrup.  
  

 Gæster: 
Distriktschef Karina Møller 
Konsulent Hans Sloth Kristoffersen i PUF (Pædagogik, Under-
visning og Fritid) 
Konsulent Claus Erik Picard i PUF (Pædagogik, Undervisning og 
Fritid) 
 
Afbud fra: Tanja, Jens, Line, Kim 

 

 

Punkter til dagsorden og referat i kursiv 

 

1. Intro Velkommen til Trajan, som er ny elevrepræsentant. 

Velkommen til Karina, som er Børn og Ungechef og tilknyttet 

vores område. 

 

2. Besøg af distrikts- Orientering og drøftelse omkring udviklingen på Skødstrup 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

chef Karina Møller 

(60 min)  

Skole. Herunder redegørelsen fra marts 2019 og drøftelse af 

processen omkring ny skoleleder. 

 

Opfølgning på redegørelse fra marts 2019 gennemgået.  

 

Karina orienterede om muligheder for proces omkring ansæt-

telse af skoleleder fra 1. januar.  

Karina er undersøgende ifht bestyrelsens synspunkter og po-

tentialer for kommende samarbejde mellem skoleledelse og 

bestyrelse. 

 

3. Skolebestyrelsens 

arbejde (60 min) 

Understøttelse af skolebestyrelsens arbejde af repræsentan-

ter fra Aarhus Kommune – Børn og unge. Herunder: 

- Skolebestyrelsens opgaver og rolle 

- Skolebestyrelsens principper 

- Økonomi og ansvar 

- Årshjul 

- Skolebestyrelsens kommunikation og rolle i lokalsam-

fundet 

 

Gennemgang ved Hans Sloth Kristoffersen af styrelsesvedtæg-

ten ifht bestyrelsens rolle og kompetencer. 

Derudover præsenterede Hans forslag til:  

- hvordan principper kan udarbejdes og have liv. 

- hvordan tilsynspligten kan udføres i samarbejde 

- hvordan det gode bestyrelsesmøde kan se ud 

- hvordan et årshjul kan styre arbejdet i skolebestyrelsen 

 

Se slides mv i bilag. 

 

Forslag fra formanden om, at vi styrker kommunikationen til 

alle forældre, når der har været afholdt bestyrelsesmøde. Det-

te kan f.eks. være gennem en teaser, som vores kommunikati-

onsmedarbejder kan lave. Dette kan der søges sparring på i 

kommunikationsafdelingen i Børn og Unge. 

 

Inspiration fra aftenens tema samles op på næste møde. 

4. Meddelelser  

(30 min) 

Orienteringspunkt  

Orientering fra formanden 

- Har modtaget mange positive henvendelser fra foræl-

dre ifht Skødstrup Fællesuge, herunder om kommuni-

kation. Dette giver tanker om behov for at drøfte en 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

ensrettet kommunikation, når vi overgår til Aula.   

 

 

Orientering fra medarbejderrepræsentanterne 

 

- Arbejdslørdag som opstart til Skødstrup Fællesuge var 

energigivende for personalegruppen 

- Skødstrup Fællesuge har givet travlhed, men også 

mange gode oplevelser. 

 

Orientering fra ledelsen 

 

- Skødstrup Fællesuge: Forventningen til ugen var et øn-

ske om at starte en ny tradition op. Ugen er afviklet i 

sidste uge og umiddelbart er der mange positive for-

tællinger om ugen. Der foreligger lige nu et evalue-

ringsarbejde således, at gode erfaringer kan samles op 

og styrkes samt indsamling af idéer til forbedringer, 

som kan støtte udviklingen af en ny tradition. I evalue-

ringen indgår stemmer fra både elever, forældre og al-

le personalegrupper. 

Kommentarer fra bestyrelsen: Fedt arrangement, som 

måske bør overvejes at ligge tættere på sommerferien 

således, at der er større sikkerhed for vejret. 

- Samtaler til pædagogisk lederstilling i næste uge. Jea-

nette repræsenterer bestyrelsen. Der er plads til endnu 

en forældrerepræsentant. 

- Budget: Peter og Steen har haft formøde med Bettina 

Thomasen og Henrik Kallestrup ifht skolens økonomi, 

og gav bestyrelsen et indblik. Der er aftalt 4 årlige 

møder op mod bestyrelsesmøder som en del af tilsy-

net.  

- Orientering ved Henrik om budgetforliget.  

Se slides. 

  

5. Punkter til kom-

mende møder  

(10 min) 

Punkter til kommende møde d. 14. november sammen med 

SFO-forældrerådet. 

 

Husk eleverne skal have eget punkt 

Inspiration fra aftenens oplæg om skolebestyrelsens opgave. 

Årshjul for bestyrelsens arbejde 

 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 


