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Mødeleder: Ruth Caddock Han-
sen 
 

Tilstede: 
Ruth Caddock Hansen 
Martin Skov Møller 
Lars Kristensen 
Joan Quistgaard 
Katrine Vestergaard Nissen 
Rikke Brandes 
Michael Maagaard 
Birgitte Eskildsen 
Lone de Pauli 
Michael Hansen 
Steffen Sax 
Anne Schwartz 
 
Zitha Olsen deltager i pkt. 2 og 
3 
 

Afbud:  

 
1. Godkendelse af referat 

fra mødet den 15. januar 
2020 

 
Godkendt 
 

2. ForældreForum – op-
samling og evaluering 

Personale: Ville gerne have haft, at flere forældre deltog. 
Godt emne, fx også i forh. til corona. God oplægsholder. Lige-
værdigt forhold ml. forældre og medarbejdere.  
Usikkert, hvornår oplægsholder brugte skolens statistik. 
Godt at sidde med løst og fast ml forældre og personale. 
 
Forældre: Emne superrelevant 
Søren opfordrede til, at skolen får lavet nogle retningslinjer, 
spec. ved billeder. 
Bestyrelsen blev på mødet opfordret til at lave reg-
ler/retningslinjer. Ruth foreslår, at opsamlingen fra mødet bru-
ges til at udsende noget. Opfordre til, at forældre snakker 
sammen/henvender sig til hinanden. 
Kønsbilledet fylder meget.  
Udsatte børn er dem, der er mest udsatte for at komme til at 
dele/være grænsesøgende. Brug evt. venskabsklasser til læring 
ml. elever.  
Udarbejdelse af regler kan evt. være skoleopgaver 
 
Kan også bruges til at lave spørgsmål til forældrene, årgangs-
vis helt fra de små. Personalet efterlyser politik-
ker/retningslinjer. 
Brug evt. forårskoncerten til at ”hype” emnet. 
Udvalget arbejder videre med udkommet. 
 
Står udkommet af ForældreForum mål med indsats? Tages op 
på årets sidste møde mhp fremtiden. 
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3. Kommunikationspolitik 

 
Zitha har udarbejdet det udsendte på baggrund af hidtidigt ma-
teriale. 
 
Digitalt: 
AULA/Min Uddannelse 
Skolens facebook 
Kommunikere om Børn og Unge i Skæring 
 
 
 
Årlige møde i klasser og årgange 
 
Side 1: 
3 fjernes 
1. Spørg ind til henvendelse 
 
Henstiller til god tone (igen) 
Gælder både fysisk og digitalt 
 
Husk, at de voksne er rollemodeller 
 
Væk med model + 3 øverste linjer 
 
Dots operationaliseres, så det er brugervenligt for fx samtaler 
mellem børn og voksne. 
 
Tages op igen på mødet inden sommerferien. 
 
 

4. Det nye skoleår 
Info fra ledelsen om 
bl.a.: 
- Budget 
- Justering af dags-

struktur pga. æn-
dring af Folkeskolelo-
ven 

- Planlægning 
- Mellemrummet 
 

Steffen FB skal indkalde budgetudvalget sammen med Anne 
Steffen og TR. 
 
Har afsluttet regnskab 2019 for med fint overskud. 
Kan bruges til tiltag fx gårdene, der skal renoveres, bl.a. også 
udskudt inventarkøb, men kan ikke være basis for kommende 
budget. 
Godt med lavt sygefravær. 
 
SFO: Afsat penge til bærhave m.m., udemiljø. 
 
Ny budgettildelingsmodel ikke god for Skæring, betyder fx 
400.000 kr. mindre til undervisning.  
Får fx færre midler til spec.pæd. indsats 
Færre elever svarende til 1 kl. mindre 
Skal udpege min. 3 lærere. 
Endelig personalefordeling 28. april, skolen skal udpege senest 
15. april 
 
Spørgsmål om forbedring af ventilation i klasserne nævnt. Hvis 
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skolen kan finde penge, vil kommunen medfinansiere. 
 
Hvilke tiltag for at ”spare” på evt. henvisning af elever til 
spec.kl.  
Børn og Unge opererer nu med ”Mellemformer”. Mellemformer 
fastlægges på enkelte skoler, men skolen deltager i fælles in-
spirationsdag 
 
Spørgsmål om at konvertere vikartimer til faste timer rejst, 
men ikke umiddelbart en mulighed. 
 
Friville nævnt. 
 
De små kun 27 t i skole (30) 
 
Ellers UV det samme – skal levere det samme. 
 
Justering af timetal fra UVM. 
 
Århusaftalen: Lærerne skal nu max undervise 26 lekt, hvor tid-
ligere 28. 
Opmærksomhed på, at nogle har undervist meget, bedre tilde-
ling af opgaver/bedre fordeling. 
 
Fortsætter efter fastlagte budgetkriterier. 
 
Op på næste møde med Steffen FB – efter møde med budget-
udvalg. 
 
 

5. Nationale test Rådmanden opfordrer til, at de ikke gennemføres. Skolen for-
venter ikke, at testene gennemføres, men personalet må gerne 
anvende dem som pæd.redskab. 
 
Hvis lærerne vurderer, at de bruger den, skal de gøre klart 
hvordan/hvorfor. 
Test kan fx bruges til at afklare tekstforståelse, afkodning 
  

6. Samlingspunktet Megen ”bruger”-inddragelse. Anne og Lars deltaget. Lars med i 
kontaktgruppe. 
 
Workshop med ca. 70 deltagere 
Grunden stillet midlertidigt til rådighed af kommune. Flyttes 
evt. til gamle drivhuse. 
Efterlyser medlemmer til styregruppe, brug for fx fundraising 
m.m 
 
Opslag på AULA. 
 
Mange forslag til aktiviteter på tværs af aldersgruppe 
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7. Tunnel under Grenåvej Best. vil vende tilbage til rådmand, når datagrundlag er på 

plads. 
 
Teknik og Miljø: 10 uheld de sidste 5 år. 
Birgitte lavet opslag på Facebook, 60 svar, gode input og ild-
sjæle, har ogsså fået tal politi. 
 
Kan også engagere fritidsinstitutioner. 
 
Forældre kan også vælge at give køb på sikker skolevej, mod 
at få ændret skoledistrikt 
Undersøger om, hvornår kommunen har pligt til at oprette sik-
ker skolevej. 
 
Henvendelse til best. i dagtilbud og HEI-bestyrelser, grundejer-
foreningen. 

8. Sorggruppe 
- https://www.cancer.d

k/omsorg/sorggruppe
r-boern-og-
unge/generelt-om-
sorggrupper-i-skoler/ 

Jeppe har meldt ud, at ressourcer fra skilsmissegruppe flyttes 
til sorggruppe, da der ikke er ”efterspørsel”. 
 
Ruth svarer mødre. 
 

9. Meddelelser  
 

Skolen beder lærer/pæd. om at være opmærksomme på fami-
lier, der har været i risikoområder. 
Har meldepligt. 
 
Anne orienterer om episode på 8. årg. 
 
 

10. Eventuelt  
- Ønske om kommende 

punkter 
 

SFO næste gang 
 
Betalingskort til elever – tidligere været i Aarhus Kommune. 

 
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.   
 
 


