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Den 15.04.2021 

Kl. 17:00-18:00 – 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  
 

Medarbejderrepræsentanter: Rikke Dalgaard Bach,  

Mikael Andreasen og Marianne Bach.  

 

Afbud fra: 

Line Marit Bülow Pedersen 

 

Punkter til dagsorden – 

 

1. Nationale og kommu-

nale midler til (faglig) 

trivsel 

 

Skolen tilgår nationale midler i indeværende skoleår, som skal 

bruges til at understøtte arbejdet med at få børnene i skole 

igen og hjælpe evt udfordringer i dette. 

Ligeledes tilgår kommunale midler til undervisningen og til 

SFO, som i kommende skoleår skal disponeres over. 

 

Drøftelse i bestyrelsen ifht hvordan midlerne gør mest gavn. 

 

Nationale midler:  

- Sikre 9.klassernes faglighed ifht afslutning på skoletiden (eks 

eksamensboost) samt en mulighed for at sætte et godt punk-

tum for deres skoleliv 

- Sikre trivsel og faglighed med opmærksomhed på klasser 

med særligt behov 

 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunale midler: 

- Kompetenceløft ifht f.eks. inklusion, gerne i kombination med 

trivselsarbejde i klasserne. Eks MOVE og MOT. 

- Gerne opmærksomhed på langtidseffekt 

 

Ifht ressourcer til SFO gives bemyndigelsen til at SFO-forældre-

rådet rådgiver ifht på dette. 

 

2) Klassesammenlægning  
 

Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde omkring økonomi vil der 

blive behov for at slå klasser sammen, hvis det vurderes at for-

ventningen til klassetallet på en årgang og de økonomiske ram-

mer ikke er i match.  

Dette er gældende på én årgang. 

Mikael orienterer om processen, som vi forventer at lægge os 

op ad. Dette bygger på de seneste års erfaringer. 

 

Husk opmærksomhed på kommunikation ifht konfirmation og 

begrundelse for sammenlægningen. 

Der kan også prioriteres midler fra den kommunale ekstra pulje 

til at skabe nye fællesskaber. 

Det skal opmærksomhed på at skabe nye forældrefællesskaber, 

evt med idéer til forældrene. (Marianne og Lotte ser på dette) 

 

 

3) kommende punkt Skal klasser på 8. årgang pr automatik dannes på ny, eks med 

toninger af udskolingen? 

  

 

 


