
Skolebestyrelsens årsberetning 2019-2020  

Skødstrup Skole, juni 2020. 

Skoleåret 2019/2020 rinder ud, og vi ved alle, at dette skoleår har været helt særligt for alle – ikke bare i 

Skødstrup, men også nationalt og globalt.  

Derfor skal årsberetningen måske lidt utraditionelt starte med en hilsen til elever (og forældre) på 9. årgang, 

som afslutter skoletiden på en måde, som ingen havde forestillet eller ønsket sig. I er konkrete billeder på og 

fortællinger om, hvordan en global pandemi ændrede jeres hverdag og afslutningen af jeres skoletid på 

Skødstrup Skole markant. Vi sender jer videre i verden uden de sædvanlige traditioner og fejringer. Jeres 

afslutning på Skødstrup Skole markeres dog i nye former, som både medarbejdere og forældre har arbejdet 

på højtryk for at gøre mulig. I den forbindelse er det vigtigt for os at markere, at det er med helt samme 

ønske og respekt som altid for den fremtid, I skal videre med. Tillykke, held og lykke og tak for jeres præg på 

vores skole!  

I skoleåret 2019/2020 har skolebestyrelsen arbejdet med en række principper. Skødstrup Skole har derfor 

nu en såkaldt ’basispakke’ af principper for, hvordan vi ønsker, at Skødstrup Skole skal bedrive god skole for 

alle byens børn. Skolen har nu også en klar antimobbestrategi, som alle har adgang til via skolens 

hjemmeside. 

Som skolebestyrelse virker vi gennem møder, og det er således kun gennem de formelle bestyrelsesmøder, 

at vi kan bidrage til at træffe beslutninger for skolens virksomhed. Under møderne er der mulighed for at 

føre tilsyn med skolens virksomhed gennem principperne og ved at stille nysgerrige spørgsmål til skolens 

ledelse. Det sker gennem en relevant og prioriteret dagsorden, som udformes på baggrund af tematikker i 

årshjulet, aktuelle begivenheder og desuden på baggrund af forældrehenvendelser. Vi hører derfor meget 

gerne fra jer, hvis I spørgsmål, som I ønsker, at vi skal behandle.  

I skoleåret 2019/2020 har vi haft et særligt fokus rettet mod sygefravær i medarbejdergruppen, elevtrivsel, 

vikardækning, økonomi og regnskab, arbejdsmiljø samt elevernes faglige resultater.  

Der er udarbejdet høringssvar om først Kvalitetsrapporten og dernæst om indeklima. Vi er tilfredse med, at 

der nu sker forbedringer af indeklimaet i nogle af skolens lokaler, som får nye solskærme. Det sker dog i 

lyset af Covid-19 pandemien, som har bevirket fjernelse af anlægsloftet. 

I 2019 var skolebestyrelsen repræsenteret ved ansættelse af to pædagogiske leder. Hele skolebestyrelsen 

var inddraget og bakkede fuldt op om beslutningen om fastansættelsen af vores skoleleder Henrik 

Kallestrup.  

Vi oplever et konstruktivt samarbejde mellem skolebestyrelse og ledelse, hvor dialog og gensidig respekt 

for forskellige synspunkter har fået et nyt og prioriteret fokus. Vi oplever derfor, at udviklingen på 

Skødstrup Skole går i den rigtige retning, selvom der fortsat er områder, som mangler opmærksomhed. Der 

er altid mere at arbejde videre med og mere, vi kan gøre bedre. Vi hører derfor gerne fra jer med input til 

fokus og prioritering.  

Årets absolutte højdepunkt og nye tradition var afslutningen af Skødstrup Fællesuge. Vi var heldige med 

vejret, og skolens personale og børn skal igen have en stor tak for det kæmpe arbejde og engagement, der 



gav alle børn og forældre muligheden for at opleve fælleskab omkring byens skole. Skolebestyrelsen bakker 

op om at gøre dette til en fast tradition på Skødstrup Skole.  

Skolebestyrelsesarbejdet for 2019/2020 afsluttes med følgende fokusområder i det kommende skoleår: 

• Erfaringer og oplevelser fra coronatiden, som kan medvirke til læring, trivsel og fællesskab hos 

eleverne 

• Effekterne af Aarhus Kommunes nye økonomiske tildelingsmodel, som desværre har negative 

økonomiske konsekvenser for Skødstrup Skole. Vi arbejder videre med politisk opmærksomhed og 

ønsket om handling, så vi fortsat kan arbejde videre med Aarhus Kommunes motto om, at alle børn 

skal blive så dygtige, som de kan 

• Lokalt samarbejde 

• Revidering og udvikling af principper, værdiregelsæt og ordensregler for skolens virke 

• Sikker skolevej 

• Trivsel blandt såvel elever som medarbejdere 

• Øget inddragelse af elever og forældre og gerne et tættere samarbejde med elevrådet og 

forældrerådene 

Til slut vil vi sige tak til både elever, forældre, medarbejdere og ledelse på Skødstrup Skole. Alle har skullet 

håndtere og bidrage på nye måder i en skolehverdag, vi aldrig har prøvet før her i foråret 2020. Det har 

krævet noget særligt at alle, børn såvel som voksne.  

Rigtig god sommer til alle! 

På vegne af skolebestyrelsen 

Jeanette Baagø, Formand. 

 

Skolebestyrelsen på Skødstrup Skole i skoleåret 2019/2020: 

Forældrerepræsentanter: 

Jeanette Baagø (Formand), Jens Brosbøl-Ravnborg (Næstformand), Kim Tiphede Bakholt, Steen Baumann 

Hermansen, Tanja Elise Bruun Schouby, Allan Therkelsen (udtrådt), Lars Sundtoft Madsen og Lone Møller 

Mathiesen. 

Repræsentant for erhvervslivet i Skødstrup:  

Peter Carlsen 

Elevrepræsentanter: 

Marcus 9.c og Trajan 8.e 

Medarbejderrepræsentanter: 

Line Marit Bülow Pedersen og Søren Bülow Skouborg 


