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Protokol  

 Forældrerepræsentanter:  
Jeanette Baagø (Formand), Lone Møller Mathiesen 
(Næstformand), Tanja Elise Bruun Schouby, Kim Tip-
hede Bakholt, Marie Stegger Sørensen, Lotte Neer-
gaard Jacobsen og Bjarke Hansen 
 
Elevrådsrepræsentanter: 
Magnus 9G og Sarah 8e.  
 

Medarbejderrepræsentanter:  

Line Marit Bülow Pedersen, Rikke Dalgaard Bach, Mi-
kael Andreasen og Marianne Bach. 
 

Afbud fra: Rikke, Marie, Lotte 

Elevrådsrepræsentanterne er ikke inviteret.  

 

Punkter til dagsorden – REFERAT i kursiv 

 

1. Elevrådet (10 min) 

 

Orientering ved elevrådsrepræsentanterne 
 

2. Kommunikation om 

økonomiske priori-

teringer i regnskab 

2022. (15 min) 

 

Skolebestyrelsen har prioriteret disse tre områder i 

budget 2022; Udearealer, indendørs vedligehold og 

midler til elevrådet, herunder fx forbedring af kanti-

nen.  

 

Punktet har som fokus at planlægge kommunika-

tion om prioriteringer til bl.a. skolens forældre. 

(Jeanette) 

 
Udearealer: Mikael orienterede om processen, som er 
sat i gang. Her er der tale om etablering af en 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

helhedsplan med en ekstern arkitekt. Arkitekten er 
klædt godt på gennem elevinddragelse og medarbej-
derinddragelse. 
 
Indvendig vedligeholdelse: Der er lagt en plan for lø-
bende vedligehold, hvor vi har prioriteret at flere ting 
kan blive vedligeholdt på nuværende tidspunkt.  
 
Kommunikationen omkring prioriteringerne kommer 

gennem årsberetning. 
 

3. Procesplan for klas-

sesammenlægning. 

(15 min) 

Præsentation af proces for klassesammenlægning 
samt kort drøftelse af opmærksomhedspunkter til 
kommende klassesammenlægning. (PMA) 
 
Præsentation ved Mikael omkring proces for kom-
mende klassesammenlægning. Kommentar fra besty-
relsen går på sikring af processen bliver understøttet 
varieret ifht elevernes alder.  
 
 

4. Skolebestyrelsesvalg 

(10 min) 

Aftale om proces for skolebestyrelsesvalg 2022. 

Se evt. drejebog fra Børn og Unge, Aarhus Kommune.  

 

Skoleledelsen og det administrative fællesskab har for-

slag til udmøntning. (PMA) 

 

Drøftelse i bestyrelse af proces og plan.  

Mikael opfordrer til, at valget lægges i august, således 

at forældre til de nye børnehaveklassebørn bedre kan 

deltage i valget.  

Skolebestyrelsen beslutter at afvikle valget i foråret 

2022 som tidligere.   

 

På valg i 2022 er: 

Tanja (modtager genvalg), Kim (modtager genvalg), 

Lone (modtager ikke genvalg) og Jeanette (modtager 

genvalg).  

 

https://www.aarhus.dk/media/76560/skolebestyrelsesvalg-drejebog.pdf


   

   

          

 

 

 

 

 

 

Mikael laver en plan for valgprocessen, hvor der også 

er to fyraftenstilbud ifht at komme i dialog med nuvæ-

rende bestyrelse.  

Jeanette laver et info-brev til forældre i kommende 

børnehaveklasse.  

5. Årsberetning. (60 

min) 

Planlægning af årsberetning jf. Forretningsorden.  
 
Planlægning af årsberetning med fokus på de væsent-
ligste begivenheder og beslutninger for skoleåret 2021 
– 2022. (Jeanette)  
 
Jeanette fremlægger ønske om at der i indeværende år 
kan lægges en årsberetning ud, som også kommer i spil 
i byen. 
Der skal indgå: 

- De udendørs arealer til undervisning (naturfag, 
rådmandsbesøg mv)  

- Matematiske klasseantal/klassesammenlæg-
ning, orientering om processer 

- Elevrådet (og Børn og Ungebyrådet) 
 
Det afklares at der laves en skriftlig beretning. 
 

6. Meddelelser og 

punkter til næste 

møde. 

(30 min) 

 

Orienteringspunkt 

Nyt fra formanden 

- Nyt fra Rådmand for Børn og Unge, Thomas 

Medom: Jeanette har været i dialog med råd-

manden ifht brug af boldbaner i vinterhalvåret 

og vores generelle udfordringer med udearea-

lerne. Henvendelsen er gået videre til forvalt-

ningen.  

 

Nyt fra medarbejderrepræsentanterne 

- Der arbejdes med planlægning af kommende 

skoleår og dermed også planlægning af kom-

mende års opgaver. 

- Generelt er der en rigtig god stemning. 

 

Nyt fra skoleledelsen 

- Orientering om sygdom i ledelsen 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

- Møde med forvaltning ifht trafikforhold: Der 

laves trafikrundering en morgen i nær fremtid. 

- SFO-forældreråd er i opstart igen. 

- Revitalisering af Den nye fritidsvision i SFO. 

- Fortsat store udfordringer med manglende 

kommunikationsmedarbejder.  

- 30 elever fra 8.-9.klasserne har bidraget til 

PISA-undersøgelsen gennem to test og et spør-

geskema i sidste uge. 

- Orientering om afslutning på 9. skoleår, herun-

der de skriftlige prøver, sidste skoledag mv. 

 

Punkter til næste møde d. 9. juni 

- Skolebestyrelsesvalg 

- Elevrådet 

- Sommerafslutning 

- Bestyrelsens synlighed ved Skødstrup Fælles 

uge 

- Opfølgning på udearealer 

- Mødedatoer for kommende skoleår 

 

Punkter til fremadrettet opmærksomhed i skolebe-

styrelsen: 

Skolens udfordringer med faciliteter ifht de høje elev-

tal, herunder faglokaler og klasselokaler.  

Bestyrelsens synliggørelse ved Skødstrup Fællesuge. 

 

 


