
Skolebestyrelsen Skæring Skole 
                               Onsdag den 15. april 2020 

 
 
 
 
Dagsorden Referat 

Mødeleder: Ruth 
Caddock Hansen 
Mødeobservatør: 
Martin Skov Møller 
Referent: Steffen 

 

 
1. Godkendelse 

af referat fra 
mødet den 5. 
marts 2020 

 
 
 
Godkendt  

2. Corona Virus 
- status 

 
Skolestart i dag (SC) 

- Dejlig indflyvning fra kl. 8 – 9 
- Mange positive forældre og børn 
- Personale positiv i det vi har hørt 
- Personalet skulle gå hjem efter endt skoledag, da vi ikke må 

mødes.  
- Personalet er gået ind i opgaven med god energi 
- Mange følelser om det. Restriktioner, kvalitet, kontrol ~ tillid 
- Teknisk service har gjort det rigtig godt. Masser af fleksibilitet 

og koordinering herfra.  
- 2 lærere, som ikke er på skolen i denne uge (JU, HD). De har 

Fjernundervisning.  
- Kantinen er så småt kommet i gang.   

 
0. – 5. årgang skolestart (PA og MT) 

- En ny øvelse at tænke undervisning på denne måde 
- Stor opmærksomhed på at træne eleverne i håndhygiejne, det 

at være sammen i grupper, ud og ind i klasserne osv. 
- Svært for de yngste, som måske ikke kan nå håndvasken osv.  
- Vi har haft flere henvendelser fra forældre om børn med milde 

symptomer. Hvem gør hvad? 
- OBS på allergi ~ corona. Anne skriver ud om opmærksomhed 

på, at både børn og voksne begynder at få allergi, der kan 
forveksles med snus og forkølelse. 

- Børn er børn 
- SFO mere erfaring med Corona fra nødpasning. Erfaring med 

det at holde afstand 
- Glade børn  

 
 
Fjernundervisning 
6. – 9.  

- God energi i lærergruppen 
- De ville dog gerne have været i gang i stedet for indskolingen 
- Svært at være tæt på 
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- En lille gruppe skal vi tættere på. SS har kontaktet PPR og 
familierådgivning.  

- Alle forsøger at komme tættere på eleverne 
- Nogle klasser forsøger at følge skema mere konkret 

 
Special 

- Godt at komme i gang igen 
- Det har været en udfordring at være hjemme. 
- Personale tæt på. Og rigtig god kontakt til alle børn 

 
Fravær 

- En lille gruppe forældre er utrygge ved at sende elever afsted. 
Dem tager vi fat i.  

 
 
Forældrekommentarer 

- Godt for børnene at komme afsted.  
- Godt, hvis lærerne kommer tættere på de ældste elever. Stor 

forskel på, hvor meget forældre kan bakke op.  
- Vigtig med personlig kontakt til de svageste.  

 
SS laver skriv til forældre om de lærere, som skal i brug i 0. – 
5. årgang 
 
Forslag til 9. årgang om  

- udviklingssamtaler i april.  
- Prøveeksamener i juni måned 

 
Husk at melde ud til forældre om allergi mm. Vær undersøgende om 
allergi mm.  
 

3. Det nye 
skoleår 
Info fra 
ledelsen om 
bl.a.: 
- Budget 
- Principper 

for 
planlægnin
g 

- Justering 
af 
dagsstrukt
ur pga. 
ændring af 
Folkeskolel
oven 

 
Steffen Friis gennemgår budget. Spørgsmål undervejs 
 
Steffen Friis sender kommentarer som bilag til referat. 
 
Regnskab 2019 
 

- Totalt set er det gået bedre end forventet 
- Ca. 400.000 kr. i overskud på skoledelen, som kan 

overføres 
- Lille underskud i SFO er primært fordi der er lavet projekter 

på legepladsen og mange ture ud af huset. Fortsat 
opsparing på ca. 500.000 kr. i SFO, blandt andet til 
medfinansiering af asfalt i gårdene.  

 
Vi går ind i 2020 med en opsparing på ca. 900.000 kr. 

- Asfalt i B og C gården 
- Skæring Børneskov 
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- Mellemrum
met 

 

- Ekstrabevillinger er blevet større end forventet 
- Overnormering i specialklasser 

 
Budget 2020 

- Løn fylder allermest  
- Proces internt har været at skære de udgifter, vi har, ind til 

benet for at undersøge, hvor mange lærere, vi efterfølgende 
har brug for 

 
Indtægter 

- Ny budgetmodel giver lidt mindre til Skæring Skole. Ca. 
500.000 kr. Især tildeling til specialtilbud rammer os. 

- Elevtal rammer lidt. Fire 9. klasser går ud og tre 0. klasser 
kommer ind.  

- Overnormering i specialklasserne er en god indtægt 
 
Fremadrettet bliver vi ramt af ekstraudgifter til specialklasseelever i 
eget skoledistrikt 
 
Udgifter til specialklasser er uafhængig af, at vi har specialklasser på 
skolen. Vi betaler til en central pulje.  
 
1 mio. til Skæring skoledistrikt fra 0. – 18 år, som på Skæring Skole 
vil blive brugt på nye lofter (indeklima) og anden vedligehold i 
skoledistrikt.  
 
Kantinen skal balancere, og det er der budgetteret med. Corona har 
negativ effekt, men vi håber at få godtgjort tabet centralt.  
 
Nyt klasselokale til ny specialklasse skal etableres, og det koster.  
 
Lejrskole koster også. Der er afsat 200.000 kr. som der altid er afsat. 
Principper kan måske forsimples. SFB vil gerne komme med et 
oplæg.  
 
Spørgsmål 

- Sygefravær. Kan vi i bestyrelsen se på sygefravær på en 
længere bane. F.eks. 5 år tilbage. Kunne være et punkt på 
kommende dagsorden. Hvordan støtter vi op om trivslen på 
skolen, så vi fastholder det lave sygefravær. Vigtig fokus i 
bestyrelsen.  

- Kan vi få ekstra indtægter på skolen? Projekter eller andet? 
 
Der er afsat 100.000 kr. om måneden til vikararbejde.  
 
Konklusion 

- Vi skal reducere med 5 medarbejdere 
De tre vidste vi allerede sidste skoleår. 
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- En lærer i specialklasserne får orlov, så er vi nede på 4 
personer 

- En lærer har fået job i mobilitetspuljen, så nu skal vi 
udpege 3 lærere.  

 
Med det budget, vi sidder med, så vil ledelsen gerne prioritere 
følgende: 

- Mellemformer = særlige løsninger for de mest udfordrede 
elever med et langsigtet ønske om at kunne fastholde flest 
mulige elever i almenklasser.  

- Pas på med at reducere i ressourcerne til vedligehold 
- Ekstra ressourcer til opstart af H/D – nyt fag 3. klasse. 

Ekstra voksne. 
- Fortsat lejrskole som i dag 

 
Bestyrelsen: 

- Lærerreduktion grundet i en tilpasning til det lavere 
børnetal, lavere budgettildeling og øgede udgifter til 
spec.klasse pladser 

- Spørgsmål til vores arbejde med læsestøtte. Et vigtigt punkt 
til drøftelse fremadrettet kan være SIF (Skæring Skoles 
inkluderende fællesskaber) og hvordan vi bruger vores 
ekstra ressourcer på skolen bedst. Evt. temamøde, hvor MR 
og JG deltager. 

-   
4. SFO  

Lidt ord på den seneste måned 
- Ros til personalet den seneste måned i nødpasning samt i 

Fjernundervisning.  
- Kæmpe vilje til at løse den opgave, omstillingsparathed 

mm. Alle har budt sig til og vist fleksibilitet. 
- Masser af ros fra forældre, som har fået trygge og glade 

børn hjem.   
 
SFO lige nu 

- Mange pædagoger starter kl. 8.00 for at få kabalen med to 
voksne til at gå op.  

- Ca. halvdelen af alle børn kommer i SFO, så det har været 
en mulighed at flytte flere pædagoger til at møde tidligere 
ind.  

- Personalemøde i går med en positiv tilgang til tingene. 
Mange byder sig til med kreative forslag til problemløsning.  

- Stor forståelse for de korte tidsfrister.  
- Godt samarbejde med Michael (TR) 
- Langt de fleste forældre har svaret på spørgeskemaerne. 

Næsten 100% besvarelse.  
-  

 
SFO – forældreråd 
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- Skal ~ skal ikke 
- Arrangement i januar med 20 - 25 deltagere.  
- Forældre vil gerne bidrage til forældreråd 
- Ad hoc – gruppen vurderer, at der er opbakning til at 

oprette SFO – forældreråd som erstatter den konstruktion, 
som vi har nu i bestyrelsen.  

- Hvis ikke vi når det inden sommerferien starter vi proces op 
i august.  

 
Forældresupplement 

- Super arrangement med stationer mm. Virkelig god aften. 
Ros herfra. Skulderklap til Jeppe. Koncept kan genbruges.  

 
Forældrespørgsmål: 

- Kan man bruge Meet / teams til at mødes i? Evt. 
videofortælling fra SFO.  

   
5. Tunnel under 

Grenåvej 
- Nedsættel

se af 
udvalg? 

 
Intet nyt herfra. Corona har sat en stopper for arbejdsgruppens 
arbejde.  

- Rikke har valgt sig til udvalget.  
 
Opgaven er: 

- Samle information fra tekniskforvaltning, politi mm.  
- Kontakt til andre interessenter 
- Skærpe argumentation 

 
Vil gerne, hvis en mere fra bestyrelsen kan deltage i udvalgsarbejdet, 
da det er en stor opgave.  
 
To delområder 

- Sikker vej over Grenaavej 
- Muligheden for at starte i skole i Skæring Skoledistrikt 

 
Forslag om at Birgitte og Rikke sætter retning og undersøger vilje og 
engagement i den Facebookgruppe, der er etableret omkring 
problematikken. 
  

6. Meddelelser  
 

 
Anne orienterer kort om elevsag på 7. årgang.  
 
Udpegning på mandag! 

7.  Eventuelt  
- Ønske om 

kommend
e punkter 

 

- Dagsstruktur 
- Hvordan bruger vi SIF – ressourcerne. Kan vi nytænke? 
- Bestyrelsen beder Anne undersøge, om om forældre kan 

vælge om man vil et af følgende: vælge at få udbetalt 
indbetalte penge til madordningen inden corona-nedlukning 
eller vælge at donere til kantinen. Samfundssind.  
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