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REFERAT 
Protokol  

 Forældrerepræsentanter:  
Jeanette Baagø (Formand), Lone Møller Mathiesen (Næst-
formand), Tanja Elise Bruun Schouby, Kim Tiphede Bak-
holt, Marie Stegger Sørensen, Lotte Neergaard Jacobsen 
og Lars Sundtoft Madsen. 
 
Elevrådsrepræsentanter: 
 

Medarbejderrepræsentanter:  

Line Marit Bülow Pedersen, Rikke Dalgaard Bach,  

Mikael Andreasen og Marianne Bach.  

 

Afbud fra: Lone 

 

Punkter til dagsorden – referat skrevet i kursiv 

 

1. Ledelse (45 min) Orientering ved PMA ifht refleksioner over ledelsens opga-

ver, sammensætning og nyansættelse af pædagogisk leder  

 

Mikael orienterer om hans syn på Skødstrup skole, set i et 

perspektiv på de første 6 måneder med udgangspunkt i 

sammenhæng mellem ledelse, administrative fællesskaber, 

undervisning, SFO og elevernes faglige udvikling.  

 

Overvejelserne peger frem mod afklaring af profil for en 

kommende pædagogisk leder.  

Skolebestyrelsen er repræsenteret i ansættelsesudvalget 

ved Lars Sundtoft Madsen og Jeanette Baagø. 

Der forventes en ansættelse med opstart til december. 

 

 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

2. Forældrerådsfolderen 

(15 min) 

Til revidering – se bilag 

 

Folderen er godkendt og justeret ifht fordelingen af kontakt-

personer til klasseforældrerådene. 

 

3. Temaer i skolen i kom-

mende skoleår 

(Udeundervisning, na-

turfagsprojekt, mate-

matikprojekt) (45 min) 

 

Orientering ved PMA og MBA 

 

Orientering om særlige indsatser i kommende skoleår med 

stor opmærksom på elevernes faglige udvikling.  

Udeundervisning som tema påbegyndes på en kommende 

pædagogisk weekend. Fokus på hvorfor og hvordan udeun-

dervisning og ikke ”blot” et indretningsprojekt. Læringspart-

ner fra Stærkere Læringsfællesskaber bidrager ind i proces-

sen.  

 

Handleplan for matematik og elever i matematikvanske-

ligheder er nu udarbejdet på skolen. Handleplanen bygger 

på tre temaer:  

• Datainformeret opmærksomhed på elevernes pro-

gression (systematisering af test og opfølgning 

herpå) 

• Styrkelse af matematikvejledernes rolle ift. hand-

ling og opfølgning (herunder indførelse af klasse-

konferencer i matematikfaget) 

• Tidlig indsats i matematik/tidlig identifikation af 

elever i matematikvanskeligheder. (Bl.a. efterud-

dannelsesforløb til matematiklærerne på 2. årgang 

og deltagelse i det kommunale projekt om tidlig 

identifikation af elever med matematikvanskelighe-

der.) 

Deltagelse i Stærkere Naturfaglige Fællesskaber for 10 na-

turfagslærere samt ledelse. Formålet er at arbejde frem 

mod en stærkere fagligt samarbejde i naturfagsgruppen, 

hvorfor der er deltagelse af lærere i natur/teknologi fra alle 

årgange. Det er ligeledes hensigten at faggruppen skal 

trække en natrrfaglig rød tråd gennem skoleforløbet, som 

også er koblet op på udeundervisningen. 

 

Bestyrelsens bifalder indsatserne og opfordrer til høj kom-

munikation til forældre om arbejdet. 

  



   

   

          

 

 

 

 

 

 

4. Corona opdatering (15 

min) 

Orientering ved MBA 

 

Orientering ved Marianne ifht de nyeste retningslinjer, hvor 

bl.a. begrebet nærkontakt ikke længere er hele klassen, men 

der bliver foretaget en individuel vurdering.  

 

5. Meddelelser og punk-

ter til næste møde. 

(30 min) 

 

Orienteringspunkt 

Nyt fra formanden 

• Jeanette har været til bestyrelsesmøde i Skole og 

Forældre, Aarhusafd. Der er gode kræfter her, men 

det er også en stor opgave at sidde i bestyrelsen, 

som Jeanette formentlig træder ud af. 

• Invitation til Thomas Medom er på vej ud.  

• Kim orienterede om ansættelse af ny Centerleder 

og cafeforpagter til Midtpunkt fra årsskiftet og 

tanker om kommende events.  

• Lars orienterede om arbejdet med Natteravnene, 

herunder en overvejelse om, hvordan skole og nat-

teravne kan arbejde sammen.  

 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentanterne 

• Dejligt at starte op igen efter sommerferien. Dejligt 

at modtage nye børn. 

• Det lyder til at vi har haft en god start efter ferien 

hele vejen rundt. 

 

Nyt fra skoleledelsen: 

• Generel god opstart og god stemning. 

• Nye medarbejdere er startet, 4 pædagoger, 2 med-

hjælpere i SFO og en lærer. Der er pt to stillingsop-

slag til lærerstillinger. 

• Arbejdsmiljø og MED-udvalg er koblet sammen 

med henblik på en større bredte. 

• Vores Børn og Unge-chef skal nu også have det 

samlede ledelsesansvar over hele byens FU. 

• Ny fordeling af lederopgaver blandt de pædagogi-

ske ledere, så længe vi mangler en leder.  

• Pædagogisk weekend – al pædagogisk personale 

skal på overnatning d. 3. og 4. september. Temaer 

for arbejdet er udeundervisning og planlægning af 

Skødstrup Fællesuge. 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

• Skødstrup Fællesuge – uge 37. Glæd jer til Fælles-

skabseventen torsdag aften d. 16. september  

 

Punkter til næste møde  

• Natteravnene 

• Ny udskoling / fast opbrydning af klasser  

 

 


