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Protokol  

 Forældrerepræsentanter:  
Jens Brosbøl-Ravnborg (Næstformand), Kim Tiphede Bakholt, 
Steen Baumann Hermansen, Lone Møller Mathiesen, Tanja 
Elise Bruun Schouby og Lars Sundtoft Madsen. 
 

Medarbejderrepræsentanter:  

Line Marit Bülow Pedersen, Søren Bülow Skouborg, Claus 

Grambo, Marianne Bach og Henrik Kallestrup.  
 
Fraværende: Jeanette Baagø, Peter Carlsen 
 

 

 

Referat 

 

1. Nyt omkring genåb-

ningen 

(15 min) 

Orienteringspunkt (Henrik) 

 

Kort orientering fra Henrik om, hvordan processen har været 

samt om skolens arbejde med sundhedsfaglige temaer. 

Der undervises fortsat efter nødundervisningsbekendtgørel-

sen, hvor alle elever på Skødstrup skole har 25 undervisnings-

lektioner ugentligt, som læses som fagdage, altså med så få 

lærere omkring klassen som muligt. 

 

Kommentarer fra forældrene: 

• God information og godt arbejde indtil nu. Hold fast i 

det. 

• Godt med opmærksomhed på 9.klassernes afslutning. 

Vi afventer med nysgerrighed på muligheden for af-

slutningen. 

• Der opleves en stor forskel på ambitionsniveauet fra 

fjernundervisningen til oplevelsen af de yngstes tilba-

gevenden til skolen. 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

• Der har været positive trivselseffekter på de små hold, 

som de yngste har været i i fase 1. Det er værd at tæn-

ke med fremadrettet, hvor det er muligt. 

• For de ældste har der været meget arbejde i fjernun-

dervisningen. 

• Søren fortalte om en god opstart i dag med de ældste 

elever. 

 

 

 

2. Erfaringsopsamling 

fra Coronaperioden 

(30 min) 

Drøftelsespunkt 
Hvordan arbejder skolen med erfaringsopsamling fra Co-
ronaperioden? 
Hvilke erfaringer er der fra forældresiden? 
 

Orientering ved Henrik ifht den systematiske opsamling på 

erfaringer gennem arbejdet med ”Stærkere Læringsfællesska-

ber”. 

 

Drøftelse: 

• Forældreaflevering udenfor skolen kan fortsat være en 

god ide. Der kan dog være praktiske udfordringer i 

det. Ligesom forældrenes muligheder for at følge med 

i ophæng på skolen og dialog med lærer/pædagog mv. 

•  

 

3. Chromebooks 1:1 

(30 min) 

Drøftelsespunkt (Jeanette, Claus og Henrik) 
 
Der er for et stykke tid siden sendt info ud til bestyrelsen. 
Claus peger på, at der er tre typer af udfordringer:   
Administrativ udfordring, pædagogisk udfordring og en LST-
udfordring. 
Drøftelse af om chromebooks kan nævnes i princip for digital 
dannelse. 
Kommentarer: 

• Der skal være plads til udvikling (måske et års tid) og 
evaluering, så vi bliver bedst muligt til at arbejde med 
chromebooks. 

• Opmærksomhed på, hvad teknologien skal bruges til 
og hvad den ikke kan. 

• Støtte til lærergruppen således at alle kan spille med. 
Vigtigt med vidensdeling og udvikling. 

• Opmærksomhed på at børnene kan klare opgaven selv 
hjemme således, at det ikke er for stor en opgave for 
forældrene. 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

• Fra drøftelsen i bestyrelsen i januar er der også op-
mærksomhed på, at eleverne skal hjælpes til at få 
ejerskab og passe på udstyret. Ligesom forsikringsfor-
hold og sikker opbevaring på skolen også skal afklares. 

 
4. Stillingsopslag og 

ansættelsesproces 

(15 min) 

 

Orienteringspunkt (Henrik) 

To lærerstillinger er slået op. Det handler om en fast stilling og 

en barselsstilling. 

Ansættelsesudvalget er lille pga den særlige situation. Jeanet-

te er bestyrelsesrepræsentant. 

 

5. Meddelelser og 

punkter til næste 

møde. 

(25 min) 

 

 

 

Orienteringspunkt 

Nyt fra formanden 

 

Nyt fra medarbejderrepræsentanterne 

Det har været dejligt at komme på skolen igen. Børnene har 

taget det rigtigt godt hele vejen igennem. 

 

 

Nyt fra skoleledelsen 

Ang bestyrelsesvalg, som har været udmeldt til at kunne sky-

des til september. Det er dog ikke gældende længere, og vi 

skal have afholdt valg inden sommerferien. 

 

Proces: 

Der nedsættes en valgbestyrelse med Jeanette, Lars, Henrik. 

(afventer endeligt tilsagn fra Jeanette) Valgbestyrelsen skal 

sikre, at det går rigtigt for sig. 

Plan: 

Web-møde for alle forældre 

Opstilling 

Valg 

 

Kommentarer:  

• Kan vi forsøge at lave lidt reklame for arbejdet i besty-

relsen særligt fra mellemtrin og udskoling? F.eks. et 

videoopslag fra et nuværende/afgående medlem. 

• Måske kan der også være elever, som på video opfor-

drer deres forældre til at stille op. 

 

Sommerbus: 

Sommerbussen laver opsøgende arbejde på legepladser mv 

om aftenen. Dette sker normalt i sommerferien, men den har 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

kørt en periode under nedlukningen. 

Vi ved lige nu, at der er forholdsvist roligt på skolens område, 

men vi opfordrer fortsat til at forældre tager hånd om deres 

børn om aftenen. Opfordring til bestyrelsen til at give besked, 

hvis I oplever at der kan være uro. 

 

 

6. Hvad skal kommu-

nikeres? (5 min) 

Hele referatet lægges ud. Linkes til på Overblik på Aula. 

 

 

 

 


