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1. Godkendelse af referat fra mødet 

den 24. januar 2019 

 
Godkendt 
 
 

2. Elevrådet 
 
 

Marie, formand: På elevrådsmødet i dag har eleverne 
snakket om at færre skal køre, flere gå og cykle. 
Drøftet flere muligheder: At ældste henter (samler 
op) mindre elever på vejen til skole. 
Afsætningssted ved buslomme med 4 pladser, og 
måske kan forældre tage flere børn i 1 bil.  
”Alle børn cykler”- projekt. 
Gøre det mere tydeligt, hvor man kører, cykler og 
går. Som det er nu parkerer biler fx ind på ”cykelba-
ne” på stykket fra Annekæret til cykelskuret. 
 
Gårdene: B og C-gård trænger til renovering og skal 
have ny asfalt – SC har tegninger/forslag til indret-
ning af gård fra elevrådsmødet. Ledelsen har beslut-
tet, at der ikke længere må spilles bold i gårdene, 
dog firkantbold og basket. Måske mulighed for Par-
kour. Evt. hække m.m. 
Skolen har fået lovning på 250.000 kr., men dyrt at 
få fjernet nuværende asfalt, så i første omgang re-
novering af B-gården. 
Bestyrelsen opfordrer elevrådet til at få søgt støtte-
forening om midler til basket og parkour. 
 
Skæring-løb op til pinse – overskuddet går til støtte-
forening. 
Marie skal på kursus 5.-7. april 
 
Planer om ny struktur for elevråd næste år – kick-
start. 
Skolen vil gerne prøve at finde et fast lokale til elev-
råd, hvor der kan afholdes møder, laves opslag m.m. 

3. Regnskab Forvaltningen undersøger lige nu alle skolers økono-
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Gennemgang af indstillingen, 
spørgsmål og godkendelse 
 
 

mi, både almen- og specialundervisning. 
 
Tiltag til forbedring af økonomi: 
Hvis bestyrelsen ønsker at tilbyde overflytning af un-
dervisning for 9. kl. fra Skødstrup til Skæring, så må 
bestyrelsen rette henvendelse til byråd/rådmand. 
 
Skolebestyrelsen kan også gøre opmærksom på, at 
der kunne skabes mulighed for at tage elever ind op 
til 26 elever pr. klasse i stedet for den nuværende 
grænse på 24. 
 
Vedr. sygefravær og udgifter i den forbindelse: 
Forvaltningen har fundet ud af, at der er større syge-
fravær på skoler med specialklasser – kan måske 
bruges til input omkring tildelingskriterier. 
 
Fravær burde også undersøges nærmere for at kun-
ne lave indsatser.  
 
Skolen følger konsekvent kommunens fraværspolitik 
og Anne tager samtalerne med alle pæd. medarbej-
dere. 
 
 
Fraværet falder ikke mere, også drøftet i MED-
udvalg, men skolen har 2. lavest fravær blandt sko-
ler i Grenåvej Øst. 
Langtidssygeperioder svære at gøre noget ved, men 
vigtigt med tidlig indsats, også i forh. til stress. Sko-
len har også opdelt MUS-samtalen, så der er 2 pr. år, 
så der er større mulighed for at opfange evt. proble-
mer/diskutere muligheder. 
 
Nyuddannede vurderes til at være en risikogruppe, 
derfor har de færre lektioner de første 2 år. 
 
Kommunikation om fravær kan gavne processen i 
forhold til forældre. 
 
Kantine har overskud, kun haft et år med underskud. 
Margit svarer, at der ikke kan ses forskel i 1-dags 
bestilling med ændringen til 3-dages frist. 
Håber på nyt abonnementssystem. 
 
Efter 6 år er inventar i kantinen også begyndt at bli-
ve slidt, så evt. overskud går bl.a. til genanskaffel-
ser. 
 
Kan kantinen levere mad/kage/boller for forældre til 
arrangementer, fødselsdage eller lignende. Forældre 
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kan spørge Victor. 
 
Indstilling: 
Akkumuleret. overskud for SFO. Der skal laves plan 
brug. 
Fokus på udviklingen i antal specialklasseelever, der 
bor i skoledistriktet.  
Madordning skal være i balance, gerne lille overskud 
til indsatser. 
 
Kommunale indkøbsordninger: Skolen har ønsket 
skarpere opsyn, så der ikke sker for store utilsigtede 
prisstigninger i perioden for udbuddet. 
 
Fx vedligeholdelse af grønne områder betaler vi pt 
85.000 kr. Stiger til 360.000 kr. pga nyt ud-
bud/aftale, som skolen ikke har indflydelse på. 
Skolen får taget bassinet ud, hvilket betyder 90.000 
kr. mindre.  
Margit er i forhandling med forvaltning - vil have et 
loft over stigning. 
Samme model kommer for udbud kommer sikkert til 
at gælde for andre områder. 
 
Vedligehold tages op på næste møde, fordi bestyrel-
sen har bedt om en nærmere redegørelse for tilde-
lingskriterium og det valgte tilbud. 
 
Flere børn i vores skoledistrikt visiteres til special-
klasse, hvilket giver øgede udgifter. 
 
Bestyrelsen godkender indstilling og dermed regn-
skabet. 
 
 

4. Dagstruktur 
Præsentation og drøftelse af ju-
stering/regulering med afsæt i 
regeringens seneste justering af 
skolereform 
- Inkl. regulering af holdtimer 

og toning til godkendelse 
 

Holdtimer: Ny lov med justering, der primært vedr. 
de yngste og ældste. 
 
Yngste: Reducering af skoledagen ved sidste æn-
dring og lagde i stedet 2-voksenordning ind, som der 
nu pga ændringen ikke længere er mulighed for, for-
di SFO-tiden er øget. 
I øjeblikket varetager pæd. tilsyn og spisning, som 
læreren fremadrettet skal tage del i, så pædagoger-
ne kan komme ind som 2-voksen. 
Ved endnu ikke, om der kommer penge med beslut-
ning. 
Når politikerne har fjernet 3 t/uge, så forventes ned-
skæring, men kommer der tildeling til øget SFO-tid. 
 
Prak.-mus flyttes fra 4-7 til 3-6 klassetrin. 
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Toning 7-9.SS i dialog med forvaltning Vil gerne op-
retholde valgfag. 
 
Kan man på 7. årg. Lave valgfag, som afsluttes med 
et produkt som musical med håndværk og design, 
musik og billedkunst og hjemkundskab - lægges en 
formiddag om ugen.  
4 lektioner/uge i et år i stedet for 2t/uge i 2 år. 
Der skal være en prøve for alle fagene. Men skal an-
søge dispensation – men hvordan laver man prøve. 
Hvis vi ikke får dispensation, skal der laves valgfag 
til 7. årg i en fart. 
Skole vil gerne lave valgfag på 7. og fastholde toning 
i 8-9. 
 
Kædes sammen med karakterfri skole, og i stedet en 
udtalelse til eleverne. 
 
Kan der også i dispensationsansøgningen nævnes 
samarbejde med tekniske skoler m.m. 
 
Bestyrelsen bakker op om ledelsens model og dis-
pensationsansøgning. 
 
Kan SFO lave en lektiecafé som kompensation for 2-
lærer, eller noget studietidsagtigt 
 
 
 
 

5. Skolevej 
- transportpolitik 

Skal skolen have transportpolitik. Skolen er blevet 
kontaktet af Liv fra Trafik og Miljø. 
Hvis vi skal have politik, skal det handle om hvorfor, 
hvilken værdi det vil have. 
Trafik er timeløst fag, tidligere var der gå- og cykel-
prøve på skolen. 
 
En politik vil også kunne skabe opmærksom om em-
net: 
 
Politik: 
På Skæring Skole har vi en ambition om, at flest mu-
lig transporterer sig selv 
At: 

 0. kl. gåkort 
 Afholde cykelprøve 
 Deltage i alle børn cykler 
 Dannes gåbusser 
 Evt. opsamlingspladser 
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Også opmærksomhed på de ældste elevers adfærd. 
 
 
Bestyrelsen har et kommende punkt om superenkel 
transportpolitik, handlinger, understøtter klimapolitik 
 

6. Kommunikationsstrategi 
-input/opmærksomhedspunkter 
til fremtidig strategi 
 

 

Input fra forældre: 
Ønske om at beskeder kan videresendes 
 
Ikke ”dag til dag beskeder”, så er det en opringning 
– gælder begge veje. 
 
Der skal være stringens i måden, der kommunikeres 
på. Alle skal gøre det ens. 
Forældre skal ikke kunne ændre strategi 
 
Ikke sammenhæng mellem MinUddannelse og intra. 
Frister i MinUddannelse – skal være kor-
rekt/beskeder. 
 
Der skal kommunikeres fra skolen om skift af sy-
stem, hvordan kommunikation m.m. skal foregå, så 
det ikke skal diskuteres i forældregruppen. 
 
Besked til forældre om frister, datoer m.m. 
 
ENSARTETHED, rettidighed, konsekvens 
 
Sidste møde for bestyrelse før ferien tages det op 
igen. 
 

7. Anti-mobbestrategi 
-Status og kvalificering af arbej-
det 
 

Anne har sendt til udvalget, som arbejder videre 
sammen Zitha. 
Har drøftet, hvorvidt forældre bruger folder. 
Handlingsanvisninger vigtige. 2 trivselsdage om året, 
gerne med venskabsklasser. 

 
8. Eventuelt 

 

Vedr. sammenlægning af administration for Sølyst og 
Skæring, så meddeler forvaltningen 26. feb., at Mar-
git skal overtage Sølyst Dagtilbud fra 1. marts 
 
Administrative fællesskaber fra 1. aug., adm. medar-
bejdere kan blive på nuværende skoler og ledere må 
pendle. 
Adm. ledere, afklaringssamtaler i april, udpeges 8. 
maj. Kender ikke modellen for ”fordeling”. 
Der vil komme til at ske en opgaveglidning fra den 
adm.leder til øvrige ledere/medarbejdere. 
 
Adm.ledere, skoleledere og Forældre og Samfund har 
indsendt svar, input m.m., men ikke noget ser ud til 
at være gået igennem.  
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Mail fra Ruth med indbydelse. 
Er der nogen, der kan 
 
Anne orienterer om medarbejder, der ikke får for-
længet opholdstilladelse. 
 
Karakterfri hverdag - næste gang. 
Udskolingen – er der noget best. gerne vil vide noget 
om? 
 
Filmvisning i undervisningen – hvad er undervisning 
og hvad er underholdning.  
Forældre kan ikke se hvilke timer, der er vikardæk-
ket. 
Ledelsen tager spørgsmålet med tilbage.  
Emne om sygemelding/devist syg og kommunikation 
herom – forældre savner opfølgning/information, 
husk alle forældre/alle klasser, som medarbejderen 
dækker. 

 
Husk at hvert punkt skal afsluttes med at der tages en beslutning om videre forløb og 
at der er udpeget en ansvarlig – det skal stå i referatet.   


