
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Skødstrup Skole 

 

 

 

Den 14. april 2020 

Kl. 18:00-19:00 

 
 

Bemærk: Mødet afholdes via Microsoft Teams 

 

 

 

 

Protokol  

 Forældrerepræsentanter:  
Jeanette Baagø (Formand), Jens Brosbøl-Ravnborg (Næst-
formand), Steen Baumann Hermansen, Lone Møller Mathie-
sen, Tanja Elise Bruun Schouby og Lars Sundtoft Madsen. 
 
Repræsentant for erhvervslivet i Skødstrup: 
Peter Carlsen 
 
Ikke deltagende: 
Kim Tiphede Bakholt 
 

Medarbejderrepræsentanter:  

Line Marit Bülow Pedersen, Søren Bülow Skouborg, Søren 

Ladefoged, Henrik Kallestrup og Marianne Bach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

 

Punkter til dagsorden 

 

1. Referat fra sidste møde 

til godkendelse 

 

 

 

Referatet er godkendt 

 

 

 

2. Orientering om skolens 

opstart for 0.-5. årgang 

samt om fjernundervis-

ning for 6.-9. årgang 

 

 

Søren Ladegaard orienterer om klargøring af skolen til op-

start i morgen. 

Herunder: 

- drøftelse med alle medarbejderne fra morgenstun-

den i dag 

- Teamsmøder med 0.-2. klasse i dag om at skabe 

tryghed, fokus på hygiejne og adfærd 

- Håndvask er sat i system og der er opsat afstands-

mærker 

- Forældreaflevering af børn udenfor skolen 

- Der er en opdeling af alle klasser i to hold, således at 

der kan holdes afstand mellem eleverne.  

- Der er to voksne tilkoblet alle klasser. 

- Der er opsat mange informationer på plakater over 

hele skolen. 

- Der er stor opmærksomhed fra alle fra morgenstun-

den i morgen. 

Øvrige kommentarer: 

Opmærksomhed omkring affald omkring skolen. 

 

Henrik orienterer: 

- Der er lavet en medarbejdervejledning, som skal 

hjælpe alle personaler med at holde et overblik. 

- Der skal arbejdes med læring med afstand for 0.-5. 

årgang med fokus på at bryde smittekæder, dvs at 

eleverne ikke er for tæt. 

- Der skal fortsat være fjernundervisning for 6.-

9.årgang 

- Primært fokus på hygiejne, adfærd og undervisning 

- Vi arbejder med sundhedstyrelsens retningslinjer ifht 

hygiejne og adfærd 

- Eleverne skal tilgå deres lokaler af den direkte ind-

gang til lokalet (branddør) 

- Ekstra rengøring midt på dagen af rengøringsselskab 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

samt ekstra rengøring af legetøj mv 

- Elever skal selv medbringe madpakke 

- Der tilstræbes at lave udeundervisning, hvor det kan 

give mening. 

- Eleverne møder forskudt, så køerne ved håndvasken 

minimeres 

- Ambitionsniveauet fra Børn og Unge for undervis-

ning orienteres 

- Oversigt over udearealer mv. Sibirien tages også i 

brug som en bookning. 

 

Marianne orienterer om nødundervisning for 6.-9.årgang: 

- Der arbejdes fortsat med fjernundervisning 

- Det har været drøftet i udskolingsteamet i dag, 

hvordan vi kan lave en hverdag med rutine omkring 

undervisning samtidig med, at vi tilstræber at holde 

motivationen oppe hos eleverne. 

- Vi har opmærksomhed på, at eleverne kan være ale-

ne hjemme og ikke kræve forældreopmærksomhed 

og støtte undervejs. 

- Prøverne er aflyst, men der arbejdes med kreative 

tanker ifht at give eleverne en lokal mulighed for at 

afprøve en prøveform. 

- Der udsendes ny dato for årskarakter, som skal stå i 

stedet for en afgangsprøve. 

- Vi arbejder på at lave en god sidste skoledag for af-

gangseleverne, men afventer en kommunal udmel-

ding. 

 

 

Øvrige kommentarer: 

- Alle klasser har to lokaler til rådighed. 

- Vigtigt med yderligere orientering til udskolingsfor-

ældrene. 

- Er der mon politisk bevågenhed ifht vurdering af 

sygdom hos eleverne? Det kan være svært for os at 

vurdere på, om børn er syge. 

- Kommunikation som er sendt ud til forældre er lang 

og meget informativ. Man kan frygte lidt, at den ikke 

bliver læst af alle. Men det er svært at lave en klar 

og tydelig kommunikation. 

- Videoklip har været ret godt og et godt supplement 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

til de lange tekster. En opfordring til, at der laves 

nogle de kommende dage. 

- Håndvask udendørs – der har været tænkt mulighe-

der igennem, men på nuværende tidspunkt vurderer 

vi, at der ikke er behov. Det kan jo ændre sig. 

- Drøftelse af hvordan bestyrelsen kan være med til at 

hjælpe forældrene med at hjælpe forældrene til at 

støtte op omkring hygiejne og adfærd. 

 

Søren og Line orienterede lidt om deres forventninger. Der 

opleves, at der er god opbakning fra personalet. 

 

3. Hvad skal kommunike-

res?  (5 min) 

 

Kort info fra bestyrelsesformanden om, at mødet har 

været afholdt. Og at der henvises til referatet. 

  

 


