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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: 
Igen deltagelse 
 

Medarbejderrepræsentanter:  

Line Marit Bülow Pedersen, Rikke Dalgaard Bach,  

Mikael Andreasen og Marianne Bach.  

 

 

Punkter til dagsorden – Referat i kursiv (godkendt på mødet) 

 

1. Regnskab 2020 og bud-

get 2021 

(60 min) 

 

Orientering om regnskabsafslutningen 2020 og fremlæggelse 

af budget 2021 til godkendelse. 

V. Bettina Thomassen og økonomiudvalget 

Herunder særlig drøftelse af lejrskoler (princip) og Anden un-

dervisning.  

 

Gennemgang af regnskab for 2020 ved BT:  

Resultat på undervisningsområdet for 2020 ender med et 

pænt resultat for både skole og SFO.   

I regnskabet er der justeringer bla grundet corona med ekstra 

bevillinger og lavere forbrug på nogle områder bl.a. løn, men 

også ekstra udgifter til ekstra rengøring, nye håndvaske mv. 



   

   

 

          

 

 

 

 

 

 

Det er naturligt nok, at regnskabet for 2020 ser anderledes ud 

end det var forventet i budgettet, da det har været et meget 

anderledes år. 

 

Fremvisning af nøgletal med et perspektiv tilbage til 2016. Her 

er der særlig opmærksomhed at det akkumulerede regnskabs-

resultatet er kommet på positiv, hvor der har været et efter-

slæb på økonomi fra byggerier for år tilbage. Ligeledes er der 

opmærksomhed i bestyrelsen ifht sygefraværet blandt perso-

nalet som er stigende. Dette tema skal samles op i bestyrelsen. 

 

Gennemgang af budget 2021 ved BT: 

Budgettet bygger på den nye tildelingsmodel, hvor der for 

2021 er ekstra midler til omstilling ifht budgettildelingsmodel.   

Der er i budgettet prioriteret efter anden undervisning, etable-

ring af udeområde til udeundervisning, lejrskoler på samme ni-

veau som nu, klassesammenlægning på en enkelt årgang. Der 

er ligeledes lagt midler ind til renovering indendørs, trivselsar-

rangementer for elever og for personale. Det forventede bud-

get ender på et overskud på 317.000 kr/ akkumuleret over-

skud på 1.271.000 kr, hvilket også er nødvendigt, da planlæg-

ningen af næste skoleår også påvirker budgettet for 2022.  

 

Budget for SFO – her er der indregnet ekstra ressourceforbrug 

pga corona, ligesom der er justeret på forventet børnetal.  

Forventet budget for SFO ender på -25.000. Det betyder, at det 

akkumuleret resultat ender på 306.000 kr. Der prioriteres ef-

ter, at der kan igangsætte initiativer i løbet af året. 

 

Budgetterne for 2021 er godkendt af bestyrelsen. 

 

 

Ifht lejrskoler:  

Udveksling på 8. årgang afløses nu af en lejrskole i Danmark i 

stedet. Der er dog fortsat nysgerrighed på skolen for, at der 

kan laves en digital udveksling i en eller anden form. 

Princippet tilrettes af Jeanette og Tanja.  

 

2. Corona – UPDATE 

(15 min) 

Orienteringspunkt v. Marianne Bach 

 

Marianne fortæller om oplevelser med genåbningen med ude-

dag for 5.-8. årgang samt 9. årgang og 50% fremmøde i skolen. 



   

   

 

          

 

 

 

 

 

 

Marianne orienterer ligeledes om forventninger til set-up efter 

påske, hvor næste genåbning træder i kraft. 

Der orienteres ud i morgen ifht genåbningen efter påske. Frem-

adrettet vil fællesinformationer til forældre om genåbninger 

også tilgå bestyrelsen på AULA, så der er mulighed for at følge 

med om udsendt info. 

Der er opmærksomhed på både det faglige og på trivslen ved 

opstart i skolen igen. Vigtig opmærksomhed på elevernes triv-

sel, bla gennem understøttende undervisning. 

Det er den generelle opfattelse, at årsplanerne følges.  

 

3. Social Kapital 

(30 min) 

Orientering om social kapital måling fra efteråret med en kob-

ling til personalets trivsel på nuværende tidspunkt.  

v. Marianne og Rikke 

 

Et kort indblik i social kapital rapport som i oktober lavede en 

måling over mod relationer til kolleger, andre grupper, nær-

meste leder og hele organisationen.  

Data fra oktober som i sammenhold med nutidige oplevelser 

danner baggrund for et fremadrettet arbejde med arbejds-

miljø.  

Rikke og Line fortæller, at der selvfølgelig er opmærksomhed 

på, at vilkårene pga corona er anderledes og kan opleves at 

have mange omstillinger. Dette tærer selvfølgelig på arbejds-

miljøet. 

Arbejdsmiljøet er presset forskelligt på skolen, og det arbejdes 

der med. Generelt ligger resultaterne fint ifht de øvrige skoler i 

Aarhus.   

 

4. Forventningsafstem-

ning mellem bestyrelse 

og skoleledelse 

(15 min) 

Drøftelsespunkt 

v. Mikael og Jeanette 

 

Formanden og skoleleder har haft en drøftelse ifht forventnin-

ger til hinanden mellem skole og bestyrelse.  

 

Dette har haft formål at skabe et fælles afsæt for samarbejde 

for at skabe den skole, som vi gerne vil have. Dette handler 

om, at formanden holdes løbende informeret, hvis der opstår 

ting, som kan komme i drøftelse blandt forældrene. 

Der er et ønske om en jævnlig udveksling mellem skoleleder og 

bestyrelsesformand, således at man kan gå i takt også ifht de 

gode fortællinger omkring Skødstrup Skole.  



   

   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt med tæt samarbejde også ifht kommunikation 

ud til forældrene. Der har været en sag omkring køleskabe, 

som et eksempel på en for hurtig proces. Det kan kun blive 

bedre. 

Der har også været en historik på Skødstrup Skole, hvor sam-

arbejdet mellem formand og skoleleder ikke var optimalt. Det 

har vi opmærksomhed på at undgå en gentagelse af, og derfor 

er punktet rigtig vigtigt at holde fast på.  

Videohilsener fra ledelsen ud til alle forældre er der ønske om  

at holde fast i, så der arbejdes på at finde et naturligt leje for 

det. 

 

Der er ønske om, at der også bliver fælles fokus omkring per-

sonalefravær, kvalitetssikring ifht det faglige indhold i under-

visning på årgangsniveau også under corona og fastholdelse 

af elever også i udskolingen. 

 

5. Meddelelser og punk-

ter til næste møde. 

(30 min) 

 

Orienteringspunkt 

Nyt fra formanden 

- Henvendelse fra forældre ifht køleskabene. 
- Jeanette er en del af Skole og forældre i Aarhusafdelin-

gen. Der er spændende input herfra, som også giver 
formanden et godt indblik også i det politiske spil 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentanterne 

- Har orienteret under andet punkt. 

 

Nyt fra skoleledelsen 

- Orientering ifht Aktiv Fritid – tilbud om multibane 

Tilbuddet fra Aktiv Fritid med en sponsoreret multi-

bane er pt lagt på stand-by fra Aarhus Kommune. Vi 

afventer en afklaring. 

- Læringssamtale: 

Afløser fra kvalitetsopfølgning. Der er denne gang ikke 

deltagelse af forældre.  

- Skødstrup Fællesuge i uge 20 

Afvikles uden forældrearrangement. Vi glæder os til 

næste efterår, hvor vi forhåbentlig kan have samme 

succes som ved sidste fællesuge 

- Ansættelse af ny lærer 

Der har været ansættelsessamtale i dag for en lærer, 

som er rejst til nyt job. 114 ansøgere til stillingen. 



   

   

 

          

 

 

 

 

 

 

- Fællesbrev fra skolen, FU, Gadeplan og politiets fore-

byggelse til udskolingsforældre 

Formålet med brevet har handlet om at signalere, at vi 

samarbejder på tværs, og at vi ved fælles hjælp kan 

lave en tryg ramme omkring de unge i Skødstrup.  

 

Punkter til næste møde d. 6. maj. 

Forslag: 

- Sygefravær blandt personale 

- SFO og klub og fastholdelse hertil 

- Elevvandring i udskolingen 

- Kvalitetssikring ifht det faglige indhold i undervisning 

på årgangsniveau også under corona 

- Praktik for udskolingselever i kommende år 

 

 

 

 


