
 

 

Skolebestyrelsesmøde -  

Skødstrup Skole 

 

 

 

Den 06.05.2021 

Kl. 17:00-20:00 

 
 

 

Mødet blev afviklet på TEAMS.  

 

 

 

Protokol  

 Forældrerepræsentanter:  
Jeanette Baagø (Formand), Tanja Elise Bruun Schouby, Marie 
Stegger Sørensen og Lotte Neergaard Jacobsen. 
 
Repræsentant for erhvervslivet i Skødstrup: 
Peter Carlsen  
 
Elevrådsrepræsentanter: 
Magnus 8G 
 

Medarbejderrepræsentanter:  

Line Marit Bülow Pedersen, Rikke Dalgaard Bach, Claus 

Grambo, Mikael Andreasen og Marianne Bach.  

 

Afbud: Lars, Christian, Kim, Lone 

 

 

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

 

1. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

Orientering v. Magnus 

Der har været afholdt elevrådsmøde i sidste uge, hvor der har 

været en orientering om hvad eleverne oplever som fungerer og 

hvad der har været svært både i onlineundervisning og i den fy-

siske undervisning. 

Fordele ved onlineuv: mindre presset, kan selv styre tempoet, 

mere ro  

Ulemper ved onlineuv: meget pc, sværere at få hjælp, savn af 

bevægelse i undervisningen, sværere at holde fri/skole og hjem 

blandes sammen, lange skoledage og lange pauser. 

 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

Fordele ved fysisk undervisning: mere fokus, hjælp fra lærerne 

til at holde fokus, godt med at vente med øveprøver til fysisk 

fremmøde, fungerer med testning 

Ulemper ved fysisk undervisning: Langt til toiletter, dårligere 

mad (madpakker og kantinemad)  

 

Samtale om muligheder i at benytte onlineundervisning i nogle 

situationer fremadrettet. 

 

2. Corona – Update (20 

min) 

Orienteringspunkt v. Marianne Bach 

 

Orientering om den kommende fulde genåbning fra på man-

dag.  

Der er opmærksomhed på, at arealerne er presset, både ude og 

inde, men vi finder løsninger på tingene. 

Testsituationen er lidt presset, men alle gør sit bedste. 

Udearealerne er opdelte og vil selvfølgelig blive mere pressede 

nu, hvor alle kommer i skole. 

3. Praktik på 8. / 9. år-

gang i kommende sko-

leår (30 min) 

Orientering og drøftelse  

Fra kommende skoleår skal elever i 8. eller 9. årgang tilbydes 

praktikforløb som en del af en forberedelse. Marianne laver et 

oplæg om rammerne til orientering og anmoder om sparring i 

opgaven set med forældreøjne. 

 

PUNKTET UDSAT 

 

4. Pause og spisning  

5. Affaldssortering 

(20 min) 

Orientering og drøftelse 

Skolen skal fra efteråret påbegynde yderligere affaldssorte-

ring.  

 

Claus Grambo orienterer: 

Første step bliver en sortering inde på skolen, som vi gør der-

hjemme (papir, glas/plast/metal og restaffald) 

Næste step bliver den udendørs sortering. 

 

I hver klasse laves der en papiropsamlingsstation og bibehol-

des restaffaldspanden, som nu. Ingen problemer i det. 

 

Glas/plast/metal-affald skal eleverne have med hjem i mad-

kassen. Når denne model er valgt, skyldes det, at vi ikke har 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

kapacitet til at skylle glas/plast/metal af og komme i contai-

ner.  

Arbejdsmiljørepræsentanterne har været involveret i proces-

sen. 

Elevråd inddrages i, hvordan vi får denne model til at fungere. 

 

Der vil være fokus på kommunikation til forældre om proces-

sen. 

Vi prøver os frem med denne model og er opmærksomme på, 

at der måske skal justeres i modellen, hvis det ikke kommer til 

at fungere for os. 

Der er ikke bekymringer hos forældre i, at der er affald, som 

skal med hjem i madkassen. 

 

Opmærksomheder fra bestyrelsen: 

- Emballage fra kantinen – hvor skal det hen? 

- Elevrådet skal inddrages bla i, hvordan vi får fuld moti-

vation hos alle 

 

6. Sygefravær (10 min) Orientering om opfølgningsprocessen v. Mikael Andreasen 

 

Der er opmærksomhed på, at sygefraværet fortsat er højt, 

men det er dalende hen over de seneste måneder. Vi ligger 

stadig højere ifht andre skoler i nordbyen. 

Der graves dybere efter læring omkring processer med syge-

melding, sygefraværshåndtering og vikardækning. Dette gæl-

der både fravær af kortere og længere varighed.  

Opmærksomheden omkring mønstre i fravær og ting, som kan 

forandres. Der sparres med Børn og Unge-chefen og HR-afde-

lingen om dette. 

Fokus på de langtidsfriske og hvad vi kan lære heraf. 

 

Emnet har været drøftet på lærernes ”faglig klub-møde” i dag, 

da der også her er opmærksomhed på at skabe godt arbejds-

miljø og minimere sygefraværet. 

 

 

7. Kort opsamling på klas-

sesammenlægning (10 

min) 

Den kommende klassesammenlægning på en enkelt årgang er 

meldt ud til forældre og elever. 

Der har været mulighed for at forældre kunne kontakte Mikael 

og Claus ifht det. Der har været meget få henvendelser. 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

Lærerne er nu i gang med at pusle nye fællesskaber sammen i 

harmoniske klasser. 

Forældre opfordres til – både skriftlige og på forældremøder – 

at bidrage til etablering af de nye fællesskaber, så også fælles-

skaber etableres i fritiden og ikke kun i skoletiden. Ligeledes 

bliver der opmærksomhed på at skabe nye forældrefællesska-

ber. 

Der er nysgerrighed på, hvad sammenlægning betyder ifht det 

samlede elevtal. Det følges tæt. 

 

8. Lejrskoleprincip (10 

min) 

Orientering v. Jeanette og Marie 

Tanja og Jeanette har justeret punktet omkring lejrskoler på 

baggrund af drøftelse i bestyrelsen sidst. 

Temaer omkring fælles arrangementer justeres i princippet 

ifht praksis. Det handler bla trivselsugen, som er blevet til triv-

selsdage/venskabsklasse, markedsdagen eksisterer ikke læn-

gere og praktikdelen, som drøftes på kommende møde. 

 

Lejrskoledelen drøftes og der laves mindre ændringer. 

Princippet skal endelig afklares på næste møde. 

 

9. Meddelelser og punk-

ter til næste møde. 

(30 min) 

 

Orienteringspunkt 

Nyt fra formanden 

- Henvendelse fra redaktør på 8541  
- Formanden arbejder videre med henblik på politisk be-

søg 
- Tilbud om høringssvar ifht mental sundhed. Marie ser 

nærmere ind i materialet. 
- Skole- og Forældre har tilbudt sig ifht en opdatering 

ifht bestyrelsens opgave med tilsyn og principper. Det 
vurderes, at det ikke er et behov på nuværende tids-
punkt. 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentanterne 

- Fagfordelingen er gået forholdsvis godt, oplever læ-

rerne.  

- Grundlæggende går det godt       

Nyt fra skoleledelsen 

- Kommunikation på AULA kan være massiv ifht mæng-

den. Vi er opmærksomme på og forsøger at påvirke 

ifht et harmonisk niveau. 

- Aktiv frikvarter og multibane er fortsat i proces 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

- Bydækkende valgfag i ungdomsskolen – en dispensa-

tion, som tilbyder eleverne et lidt bredere tilbud og 

udenfor normal skoletid. Bestyrelsen kan kommentere 

på det.  

- Årskalender sendes ud til forældrene ved skoleårets 

start til august 

- Planlægning ind i kommende skoleår: to stillinger slås 

op. Fagfordeling er afsluttet og meldes ud til forældre, 

når vi er klar. 

- Prøveafvikling for 9.klasserne og afslutning af folke-

skolen har særlige vilkår i dette år pga corona. Der har 

været afholdt skriftlige prøver for 9. klasserne i denne 

uge. Det er gået fint. 9.klasserne har sidste almindelig 

skoledag d. 4. juni og derefter mundtlige prøver. 

 

Punkter til næste møde d. 8.juni sammen med SFO-forældre-

rådet 

 

- Praktik 

- Udskolingen, toninger og klassesammenlægning 

- Kvalitet på årgangene 

- Fra ”Skole og Forældre” – landsarrangement i Nyborg 

for forældre i bestyrelser d. 19.-20. november. Vi har 4 

pladser.  

 

 


