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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: 
Christian 9F og Magnus 8G 
 

Medarbejderrepræsentanter:  

Line Marit Bülow Pedersen, Rikke Dalgaard Bach,  

Mikael Andreasen og Marianne Bach.  

 

Afbud fra: 

Elevrepræsentanterne, Rikke Bach,  

Lars og Tanja deltager lidt senere. 

 

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

 

1. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

Orientering ved Christian og Magnus 

Afbud fra eleverne. 

Midler til elevrådene ifht opfølgning på corona, har elevrådet 

valgt at fordele ud til klasserne, som selv planlægger brug. 

2. Lejrskoleprincip 

(10 min) 

Beslutning af princip v. Jeanette 

 

Oplægget er gennemgået, tilrettet og vedtaget. 

3. Praktik på 8. / 9. år-

gang i kommende sko-

leår (30 min) 

Orientering og drøftelse v. Mikael og Marianne 

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. 

 

Vigtige opmærksomheder fra forældrene: 

• Vær i god tid. Påbegynd informationer til forældrene al-

lerede på første forældremøde i 8.klasse.  

• Lav jobbank klassevis, evt årgangsvis. Evt en jobbank, 

som der kan søges ind i. 

• Overvej om alle 4 klasser skal i praktik samme tid eller 

om det skal være forskudt af hensyn til praktikpladsmu-

lighederne. 

• Udnyt praktikmuligheder i dagtilbud, SFO og måske an-

dre enheder på skolen. 

• Opmærksomhed på elever med særlige behov, som skal 

have en beskyttet praktik. 

• Opråb i 8541 ifht at lade lokalområdet vise ”samfunds-

sind” og bidrage til anskaffelse af praktikpladser (Peter 

er medforfatter). 

• Inddragelse af klasseforældrerådene. 

• Overvej om der kan være forældrefortælling om ar-

bejdspladser (”bring your parent to school”). 

 

 

4. Mødeplanlægning og 

evaluering af bestyrel-

sesarbejdet i seneste 

år.  

(45 min)  

Planlægning af datoer til næste skoleårs møder (Mikael og Ma-

rianne kommer med udkast) 

Evaluering af arbejdet i skolebestyrelsen i indeværende skoleår 

– som afsluttes med input til Skolebestyrelsens årsberetning.  

 

Evaluering og input til skolebestyrelsens årsberetning:  

• Corona, har fyldt meget og vi har været tæt på. Slå en 

krølle på det. Også om de gode ting, som fungerede 

godt i hjemsendelsen. Forældresamarbejdet og corona. 

Det psykiske efterspil. 

• Trivselsmidler 

• Sygefravær 

• Udskolingen  

• Udearealer – og presset særligt i corona 

• Tiltrædelse af ny skoleleder 

• Tættere samarbejde med elevrådet (bl.a. undervis-

ningsmiljøvurdering og autentiske beretninger fra elev-

rådet også ifht corona og hjemsendelse) Tak for deres 

engagement  



   

   

          

 

 

 

 

 

 

• To principper: Undervisningens organisering og lejrsko-

leprincippet 

  

 

Overvejelse over hvordan årsberetningen kommer ud. Den 

kommer ud på skrift med næste nummer af skolebladet.  

 

Næste års opmærksomheder: 

- Erfaringer fra coronatiden som skal ind i hverdagen,   

- Fællesskaber på tværs (både i skole- og i fritid) 

- Fællesskaber i forældregruppen 

- Udeområder 

- Udskoling  

 

Datoer til kommende år (med forbehold) 

Uge 33: torsdag d. 19. august kl 17-20  

Uge 38: torsdag d. 23. september kl 17-20  

Uge 43: onsdag d. 27. oktober kl 17-20 

Uge 47: tirsdag d. 23. november kl 17-20  

Uge 3: onsdag d. 19. januar kl 17-20 

Uge 11: onsdag d. 16. marts kl 17-20 

Uge 17: tirsdag d. 26. april kl 17-20 

Uge 23: torsdag d. 9. juni kl 17-20 

Det besluttes, at to møder årligt bliver temamøder og 

forlænges. 

 

5. Sommerafslutning 

med mad 

(30 min) 

Pause med mad  

6. Klassesammenlæg-

ninger, drøftelse og 

evt. efterfølgende 

kommunikation  

(40 min) 

Drøftelser af klassesammenlægninger – opfølgning på tidli-

gere møder med ønske om en længere drøftelse af, hvordan 

vi i bestyrelsen forholder os til klassesammenlægninger.  

Jeanette initierer punktet.  

 

Ved sidste møde var der drøftelse om klassesammenlægnin-

ger. Hvordan forholder vi os til faktum om årlige klassesam-

menlægninger, som både tilgodeser økonomi og elevernes 

trivsel. Punktet skal fortsætte drøftelsen. 

 

Temaer i drøftelsen: 

- Fast opbrydning/etablering af nye klasser på fast år-

gang, så det er en kendt praksis 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

- Nye spændende udskolingstoner, gøre udskolingen 

mere attraktiv, skabe ungdomsmiljø 

- Fast nyetablering af klasser på 8.årgang og undgå 

sammenlægning på 6. og 7. årgang. Kan det mon 

bære? 

- Vigtigt med gode spor for forældresamarbejde 

- Kombi af toning og drift 

- Opfølgning på klassetrivslen generelt, så der ikke skal 

være fraflytning pga utilfredshed/mistrivsel. Ledelse 

tættere på og nysgerrighed ifht forældreperspektiver. 

(se også andres perspektiver, eks Børns Vilkår) 

- Klassefællesskaber generelt og ledelsesmæssig opfølg-

ning 

 

Punktet skal drøftes i næste skoleår med baggrund i data, som 

skolen leverer (tal for udmeldelse, flytterute, økonomi mv) 

Der skal skelnes mellem trivselsudfordringer, klassesammen-

lægninger og generelt opbrydning af klasser. 

 

7. Meddelelser og punk-

ter til næste møde. 

(30 min) 

 

Orienteringspunkt 

Nyt fra formanden 

Der er invitation til dialogmøde, som Jeanette rundsender. 
 
Henvendelse til medlem ifht køleskabene og kommunikationen 
om det.  
  
Nyt fra medarbejderrepræsentanterne 

Orientering fra Line ifht overgang til nyt skoleår. 

Der er meget at se til, men der knokles på. 

 

Nyt fra skoleledelsen 

- Udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/22 (ny poli-

tisk aftale 1. juni). Mikael orienterer om ledelsens 

overvejelser lige nu 

- Ifht sygefraværet orienterer Mikael omkring udviklin-

gen i sygefraværet og en kommende proces, hvor der 

arbejdes nysgerrigt ind i data med henblik på at finde 

oplysning om muligheder for forbedringer. Det går 

også på pædagog- og lærermøder her før ferien.  

- Planlægning af kommende skoleår går så fint. Vi af-

venter ansættelse af lærer, pædagog, børnehaveklas-

seleder og medhjælpere. Der været afholdt 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

personalelørdag med faglig overlevering og faglig 

planlægning af kommende skoleår.  

- Der er en sygemelding af en pædagogisk leder. 

- Ifht Corona har vi haft et enkelt tilfælde af smitte, som 

ikke skabte spredning. Retningslinjerne åbner op for 

mere normale tilstande inden sommerferien med fysi-

ske møder, forældrekaffe mv. 

 

Punkter til næste møde efter sommer sammen med SFO-for-

ældrerådet 

 

 

 

 


