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Mødeleder: Rikke B Hviid 
Mødeobservatør: Ruth Caddock 
Referent: Gitte 
 

Tilstede: 
Ruth Caddock Hansen 
Martin Skov Møller 
Lars Kristensen 
Michael Maagaard 
Joan Quistgaard 
Rikke Brixvold 
Morten Erenberg (delta-
ger i pkt 4) 
Lone de Pauli 
Michael Hansen 
Steffen Sax 
Anne Schwartz 
 

Afbud: 
Rikke Brandes 
Katrine Vestergaard Nis-
sen 
 
 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet 

den 15. maj 2019 

 
Gitte 
 

1. Forældreforum  
 Tema og plan for til skoleåret 

2019-2020 
 Udvalg til 19/20 
 

25. februar 2020. 
Digital færden/dannelse 
Koblet fra Mening i læring til Digital dannelse 
 
Relationer >Fællesskab og digital dannelse 
 
Fylder i alles hverdag (aftenaktiviteter gør også 
noget i forhold til fællesskaber i skolen) – begrun-
delse i forhold til fællesskaber 
 
Udfoldet: Sammenhæng til 10 forventninger 
Skal der være et produkt (hvordan vi arbejder 
med det) 
Relaterer til arbejdet med mindset - emnet fylder i 
hverdagen. 
 
Fagprofessionel nysgerrighed – hvad bruges/kan 
bruges til. Udvikle sammen. 
 
Hvordan motiveres forældre til at komme – børn 
interviewer forældre. Erfaring fra sidste gang!! 
Lære at håndtere fristelser. 
 
Mål: Børn producerer noget, fx videoer der kører – 
et landskab at gå igennem. Evt. 9. kl. til 6. kl., 7. 
kl. til 5. kl. osv 
Forældre får en indsigt og viden. 
Elever får værktøjer til at færdes  
Lærerne og pæd. får en viden om at håndtere 
konflikter, men også redskaber 
Skolen får en god og stærk kultur 
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Planlægning: Op/ud til personale – gode idéer og 
forventninger 
 
Forældremøder i sept – plan senere på ugen. 
Best. repr. med og henter input fra forældre. Kan 
skabe nysgerrighed. 
Elevinterviews 
 
Hvordan inddrages forældre 
 
Elevråd kan komme med idéer til forældreinddra-
gelse.  
Drøftelse i elevråd, fx om forholdet til forældre. 
Hvordan forældre kan være med i børnenes fora. 
 
Elever fremlægger på ForældreForum. 
 
Input på Skærby fra forældre 
 
Planlægning: 
På forældremøder kan der skabes nysgerrighed 
med enkle spørgsmål: 
Ved I, hvad jeres børn laver? 
Er I bekymret? 
 
Lave spørgskemaundersøgelse – resultat på For-
ældreForum 
 
Kahoot – spørg B&U  
Skolen laver til første forældremøde 
 
SS og SC sørger for, SC kontakter Imre Kashid 
 
Overskrift: Digital dannelse??? 
 
Udvalg: Ruth, Lars 2 x Rikke, Lone, SC og SS 
 
Forældrerepræsentanter enige om at være aktive 
og uddelegere opgaver. 
 
 
 
 

2. Ny hjemme-
side/kommunikationskanal AULA  

 
 

Kort orientering. 
Aula – kommunikationsplatform afløser intra og 
hjemmeside vil være 2 forskellige ting (ikke som 
nu, hvor intra og hjemmeside hænger sammen). 
 
AULA udskudt til efteråret, men vil være en over-
skuelig/intuitiv platform for samarbejde, der til 
gengæld har færre funktioner end intra. 
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Og vi afventer stadig, hvilke platforme AULA kan 
kommunikere med.  

3. Trafikpolitik 
 Input til udarbejdelse af kon-

kret formulering af en Trafik 
politik 

 
 

Rådet for større færdselssikkerhed har henvendt 
sig vedr. udformning af trafikpolitik - 4 temaer 
 
Lille gruppe, der udarbejder politik 
Inddrage færdselslærer 
 
På vej: Selvtransporterende. Skærby – ikke køre 
elever 
 
Nuværende indsatser gode til små og mellemste, 
men hvad med de store? 
 
Mål: Børn skal tranportere sig selv. 
 
Skolens fokus –  

 Sundhedsaspekt 
 Kultur: Færre bilafleveringer 
 Gåbusser i Skærby (opsamlingssteder) 

og ingen biler 
 Ingen biler på Skæring Skolevej – be-

styrelse bakker op 
 
 
Trafikofficials 
Hvad kan man som familie gøre for at reducere 
CO2 –  
Cykeltæller  
Veste når skolen arrangerer tur 
 
Bæredygtighed 
Sundhed  
Trafikpolitik 
Alle børn cykler lige op til Skærby. 13. sept + 3 
dage ingen biler på Skæring Skolevej (evt. bruge 
busholdeplads) 
 
Er det nødvendigt med en politik  - men måske 
bedre at koble ind i øvrige politikker fx sunde 
børn, der transporterer sig selv 
 

4. Evaluering af bestyrelsesarbejde i 
2018/2019 
 

Sikre, at de pkt., hvor der skal besluttes noget, er 
man skarp på. Tydeligt på dagsorden, så det også 
sker. 
Gerne italesætte punktet - den der har den! 
Mødeleder blives skarp på afslutning/OPSAMLING 
af møde. 
 
Best. er blevet bedre til drift, men vil også nogle 
gange tema-(flyve)møder 
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Bestyrelsesmedlemmer kan blive bedre til at løfte 
opgaver. 
 
ForældreForum fylder meget. 
  
Godt når der er gæster på besøg, der giver indblik 
i relevante emner. 
 
SFO-delen af bestyrelsens arbejde kan blive bedre 
– være skarpere – give mere fylde til SFO.  
Udvalg mødes før best.møde, det kan også være 
åbent for andre forældre. 
Arbejdes mere med mål og rammer for SFO. Se 
Århus Kommune’s hjemmeside om emnet. 
 
Bedre platform – hvor man kan følge emnet. 
(Whatsapp fx). 
 
Bestyrelseskurser eller lign., så der kan skabes en 
fælles bund eller grundlag. 
 
 
Punkter/dagsorden ud i god tid – ellers hellere 
skubbe emner, hvis det er muligt. 
 
Vigtigt at forældrenes stemme/emner vægtes, evt. 
en forældrerepræsentant har et pkt. hver gang. 
 
Kommunikation til øvrige forældre og opmærk-
somhed på, hvad der rører sig i forældregruppen. 
 
Medarbejderne må også meget gerne komme med 
emner. 
 
I planlægning: 
1/3 til faste/skal ting 
1/3 til det der kommer 
1/3 emner som forældre kommer med 
 
Første møde: Ud til forældre, hvordan 
 

 
5. Tung trafik  

 Hvordan forholder vi os til de 
mange forældrehenvendelser 
vedr. bekymring for tung trafik 
på skolens centrale plads? 

 

Bestyrelsen opfordrer til, at affaldscontainere flyt-
tes til taxavejen. Bestyrelsen undrer sig over, at 
der nu er så megen tung trafik i skolegården og 
opfordrer til, at affaldet flyttes til taxavejen, hvor 
der kan etableres fast grund. 
Køkken- og serviceleder er hyppigt i dialog med 
leverandører. 
 
Der er lavet plan for busholdeplads/taxavej 
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6. Orientering om bl.a.  
- ledelsessituationen  
 

16 ansøgere til stillingen som spec.kl.leder. 
Konsulteret konsulent. Der må gerne komme flere. 
Katrine deltager i samtaler. 
 
Adm. leder Steffen Brahe Friis starter 1. aug.  
 
Skæring Børneskov: Møde fredag, Michael delta-
ger, hvis han kan. Anne sender udkast. 
 
Gårde: Træ står sandsynligvis for fald i C-gård. 
Ingen penge til B-gård. 
 
Vikar: 7. årg. har haft mange vikarer/selvstudie. 
Lige unge nok, går bedst, når de sidder hjemme. 
Måske kommunikere med forældre. 
Og måske er de for unge til selvstudier. 
Vikarprincipper skal genbesøges. 
 
Franskhold på 21-22 elever, og så 2 større tysk-
hold 
 
HEI-omklædning i TV2.  
Ærgerlige billeder, slidt, m.m., men Buller har og-
så brugt mange penge. 
 
Legeplads: Compan laver i sommerferien. 
 
Hjertestartere: Joan får registreret den ved fod-
boldomklædning. 
 
Elevflytninger til efter- og privatskoler 
 
Sidste skoledag: Ingen skum fremadrettet – ikke 
pga af 9. kl., men pga 5.,6. og 7. kl. elever, der 
benyttede anledningen! 

7. Eventuelt 
 

 
 

Elevråd: Aftalt at der fremadrettet er et for store 
og et for små elever. 
1 fra hver klasse 
Der dannes Forretningsudvalg 
Michael Maagaard vil gerne fortælle om genbrug 
op til Skærby 
 
Møde 9. sept. flyttes 
 
 
Anne spørger ud i forældrekredsen om nye 
best.medl. 
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Klasserepr.: 
0. Martin 
1. Martin 
2. Lars 
3. Michael 
4. Rikke 
5. Rikke Brandes 
6. Lars 
7. Joan 
8. Rikke 
9. Ruth 
Spec. Afd. 
 

 
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.   


