
 

 

Skolebestyrelsesmøde - Referat 
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Den 10.02.2021 

Kl. 17:00-18:30 – Mødet afvikles på TEAMS 

 
 

 

 

 

 

 

Protokol  

 Forældrerepræsentanter:  
Jeanette Baagø (Formand), Lone Møller Mathiesen (Næstfor-
mand), Tanja Elise Bruun Schouby, Kim Tiphede Bakholt, Ma-
rie Stegger Sørensen, Lotte Neergaard Jacobsen og Lars Sund-
toft Madsen. 
 
Repræsentant for erhvervslivet i Skødstrup: 
Peter Carlsen  
 
Elevrådsrepræsentanter: 
Magnus 8G 
Christian 9G 
 

Medarbejderrepræsentanter:  

Line Marit Bülow Pedersen, Rikke Dalgaard Bach,  

Mikael Andreasen og Marianne Bach.  

 

 

Punkter til dagsorden – Referat med kursiv 

 

1. Præsentation af ny 

skoleleder  

(30 min) 

 

Mikael præsenterer sig selv, sine værdier og forventninger til 

jobbet som ny skoleleder på Skødstrup Skole. 

Mikael kvitterede for en god opstart og glæden ved, at der nu 

er kommet børn på skolen. 

 

2. Corona – UPDATE 

(15 min) 

Orienteringspunkt v. Marianne Bach 

 

Marianne orienterede om de justerede retningslinjer for fore-

byggelse af coronasmitte, for genåbningen for 0.-.4 årgang og 

om forventninger til fjernundervisningen for 5.-9. årgang. 

Der er fortsat ekstra opmærksomhed på både trivslen og på den 

fagfaglige undervisning. 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

Christian og Magnus supplerer ifht deres oplevelser fra et elev-

perspektiv og med fortælling om, hvad der kan tages med vi-

dere fra denne tid. Det kan være den tættere kontakt ifht fæl-

lesskabet og med de varierende input ind i undervisningen.  

Det er svært med fag, hvor der er forsøg, som ikke kan laves 

derhjemme. Der er en oplevelse af, at man lærer mindre ved 

fjernundervisningen.  

Der er meget tid hjemme, når man heller ikke har fritidsaktivi-

teter, og drengene fortæller om fællesaktiviteter i fritiden.  

Magnus fortæller om, at særligt de faste gruppefora skaber en 

god kontakt, fordi man får en tættere kontakt med hinanden, 

når man er ”sammen med hinanden hjemme ved hinanden”. 

Man savner hinanden lidt og måske opstår der nye venskaber. 

Det er nok naturligt, at man lærer lidt mindre i fjernundervis-

ningen, og det kan bekymre, hvis det påvirker karaktererne. 

 

Input fra Kim ifht at fortsætte med at træne eleverne med fort-

sat hjemmeundervisningen, så eleverne også er trænet i denne 

del. Det er et godt input til deres fremtid ud i erhvervslivet.  

  

Drøftelse af om forældrerådene kan byde ind med sikre fælles-

skaber for fritiden. Jeanette og Lone opfordrer forældrerådene 

til at være kreativ ifht fællesskaber i fritiden.  

 

Generelt skal vi også ved denne tid ind i coronaen huske at 

trække de gode ting med ind i det videre skolearbejde efter co-

ronatiden. 

 

3. Aktiv fritid – tilbud om 

multibane 

     (30 min) 

     Se bilag samt link 

Forside - AktivFrikvar-

ter.dk 

Præsenteres og afklares v. Claus Grambo 

 

Præsentation ved Claus af tilbuddet fra AktivFrikvarter om en 

etablering af en multibane med sponsorater fra lokalområdet. 

AktivFrikvarter laver arbejdet med at løbe sponsorater op, 

mens skolens udgifter ligger til etablering.  

Drøftelse af bestyrelsens kommentarer til sponsorater: 

 

Multibane – kan det være andet? Det vil være godt med noget 

andet, som suppleringer ifht de ting, som vi har i forvejen. 

Konceptet ligner det omkring hallen. Sponsorater skal godken-

des af kommunen, når det er en kommunal bygning. 

Spørgsmål ifht sponsorater på skolen generelt. Det er en gene-

rel drøftelse.  

https://aktivfrikvarter.dk/
https://aktivfrikvarter.dk/


   

   

          

 

 

 

 

 

 

Lars orienterer om afklaring ifht valg af reklamer ifht påvirk-

ning af børn.  

 

Ifht udendørsarealerne har vi tidligere talt om ønsket om at 

komme i dialog med rådmanden (Jeanette, Kim og Peter). Det 

arbejdes der fortsat frem mod.  

 

Behovet for øgede aktivitetsmuligheder udendørs er der helt 

sikkert. Der skal være opmærksomhed på at skabe varierede 

aktivitetsmuligheder, så det ikke kun er boldspilsmuligheder. 

 

Det kan overvejes, om vi bør laves en politik for sponsorater.  

 

Det vurderes, at bestyrelsen bakker op om, at skolen arbejder 

videre med projektet på baggrund af regler og rammer.  

Punktet kommer op igen. 

 

4. Meddelelser og punk-

ter til næste møde. 

(15 min) 

 

Orienteringspunkt 

Nyt fra formanden 

Jeanette har deltaget i møde med forældreorganisationen og 
rådmanden, hvor temaet var trivsel ifht coronasituationen, 
hvor der måske kan komme ekstra midler til. 
 
Ingen henvendelser fra forældre. 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentanterne 

Medarbejderne hænger fortsat i og har igen været gennem en 

forandring med de yngste i skole igen. De mange forandringer 

påvirker selvfølgelig arbejdsmiljøet  

 

Nyt fra skoleledelsen 

Genåbningen har selvfølgelig været endnu en forandring og 

krævet en omstilling af alle. Der har givet lidt uro, men vi ar-

bejder stadig med at jagte de gode løsninger og skabe en rolig 

hverdag for alle. 

 

9.klasserne har fået de nye prøver, og vi er i god dialog om-

kring det med lærerne. 

 

Punkter til næste møde d. 24. marts. 

Regnskabsafslutning og det kommende budget 

Trivslen – personaletrivsel (skal prioriteres i dagsorden) 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

AktivFrikvarter + emner fra årshjulet F.eks. princippet med va-

riation i undervisning/holddeling 

 

 


