
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Skødstrup Skole 

 

 

 

Den 9. december 2019 

Kl. 17:00-20:00 

 
 

Bemærk: Der serveres julemad 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 
 
Elevrepræsentant: 
Marcus 9.c, Trajan 
 

Medarbejderrepræsentanter:  

Line Marit Bülow Pedersen, Søren Bülow Skouborg,  

Marianne Bach og Henrik Kallestrup.  
 
AFBUD:  
Allan, Peter, Jens, Trajan,  

  

 

 

Punkter til dagsorden - REFERART med kursiv 

 

1. Nyt fra elevrådet 

(15 min) 

Orienteringspunkt 

Har ikke haft nyt møde, men skal snarest holde møde og drøf-

te bl.a. fest og evt andre temaer. 

En kort drøftelse af muligheder for fest i lokalområdet. 

 

2. Opsamling fra fælles-

mødet med SFO-

forældrerådet 

(30 min) 

Orienterings- og drøftelsespunkt 

Kort orientering og drøftelse af hvad bestyrelsen ønsker med i 

samarbejdsaftalen. Der henvises til den nuværende samar-

bejdsaftale, og de principper som primært handler om SFO:  

- Samarbejdsaftale med skolebestyrelsen og SFO-



   

   

          

 

 

 

 

 

 

forældrerådet. 

- Digitale medier og dannelse. 

- Mobiltelefonprincip. 

https://skoedstrupskole.aarhus.dk/media/28316/gaelde

nde-principper-for-skoedstrup-skole-080819.pdf 

 

Som opfølgning på sidste møde med SFO-forældrerådet 

arbejdes der nu i et mindre udvalg ifht at lave en ny sam-

arbejdsaftale. (Sofie, Jeanette, Henrik) 

Der er god energi i at ville samarbejde, men også en op-

mærksomhed på at gå med de samme temaer. 

Det lille udvalg ser også ind i at lade SFO-forældrerådet indgå i 

arbejdet med udvalgte principper.  

 

3. Årshjul 

(30 min) 

Orienterings- og drøftelsespunkt (Jeanette) 

Jeanette præsenterede et oplæg til årshjul for temaer ind i 

bestyrelsens arbejde, som blev kvalificeret på mødet og frem-

lægges på næste møde. 

 

Årshjulet gælder fra kommende skoleår og resten af dette 

skoleår opsamles de vigtigste punkter. 

 

4. Social kapital-

måling 

(15 min) 

Orienteringspunkt (Henrik) 

Orientering om social kapital-målingen, og det videre arbejde 

dermed. 

 

Resultater fra den netop afholdte socialkapitalmåling blev 

gennemgået. 

Der er generelt en fremgang på trivslen hos alle ansatte i fht 

resultater fra 2018. Skødstrup Skole ligger generelt også højt 

ifht samme arbejdspladstype/skoler. 

 

Skolens MED-udvalg arbejder dybere ind i resultaterne og la-

ver aftaler for evt handleplaner. 

Opfordring fra bestyrelsen til at kommunikere om, hvordan 

der fortsat arbejdes med det. 

 

 

5. Nyt fra budgetud-

valget (15 min) 

Orienteringspunkt (Peter og Steen) 

 

Budgetudvalgsmødet er udsat. 

https://skoedstrupskole.aarhus.dk/media/28316/gaeldende-principper-for-skoedstrup-skole-080819.pdf
https://skoedstrupskole.aarhus.dk/media/28316/gaeldende-principper-for-skoedstrup-skole-080819.pdf


   

   

          

 

 

 

 

 

 

 

Orientering fra HK; 

Forventet regnskab for skole og SFO ser pænt ud ifht budget.  

Ny arbejdstidsaftale (Aarhusaftalen) giver et max. undervis-

ningstimetal, hvilket kommer til få betydning for kommende 

skoleårs budget. 

   

6. Oplæg ved Henrik 

(30 min) 

 

Orienterings- og drøftelsespunkt. 

Opstarten som skoleleder på Skødstrup Skole og overgangen 

til de mere langsigtede strategiske mål – mulighed for 

spørgsmål undervejs. 

 

 

7. Meddelelser og 

punkter til næste 

møde den 9/12. 

(10 min) 

 

Orienteringspunkt 

 

Nyt fra formanden 

• ”Den sureste uge” (uge 5), hyldest til skolepatruljerne 

(Tanja og Marianne arbejder videre med det) 

• Jeanette har deltaget i møde med Erhverv 8541. Et fint 

møde at deltage i som bestyrelse.  

•  

Nyt fra medarbejderrepræsentanterne 

• Sidste uges projektuge gav mange gode oplevelser ind 

i læringsmiljøerne med træning af f.eks. projektopga-

ven. 

 

Nyt fra skoleledelsen 

• Pernille Røm er startet 1. december som indskolings-

leder. Nu er ledelsesteamet fuldtalligt. Det er dejligt. 

 

Punkter til næste møde: 

Årshjulet 

 

8. Hvad skal kommu-

nikeres? (5 min) 

Follow op på mødet med SFO-forældrerådet, social kapital, 

årshjul og traffik 

Juleafslutning (30 min) - Fælles afslutning med spisning. 

 

 


