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              Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2020  

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

Tilstede: 
Ruth Caddock Han-
sen 
Lars Kristensen 
Joan Quistgaard 
Katrine Vestergaard 
Nissen 
Birgitte Eskildsen 
Lone de Pauli 
Michael Hansen 
Steffen Sax 
Anne Schwartz 
Rikke Brandes 
Michael Maagaard 
 

Afbud: 
 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet 

den 15. april 2020 

 
Godkendt  
 

2. Kommunikationspolitik (bilag) 
 

Anne gennemgik det udsendte.  
MinUddannelse erstattes med MoMo. 
Rikke gennemgår teksten nøje. 
Politikken godkendt under den forudsætning 
  
 

3. Forældre Forum  
- Produkt 
- Evaluere og perspektivere 

fremtiden med Forældre Forum 
- Nyt tema? 

Zitha har udarbejdet forslag til pjece og or-
densregler. 
 
Pjece: 
Børns vilkår (trykfejl) 
 
6 forventninger: 
Sidste dot ændres til: 
Jeg gør, hvad jeg kan for ikke at udelukke, 
drille eller mobbe andre. 
 
3. dot ændres til: 
-Jeg taler med en voksen, hvis jeg ser eller 
oplever noget ubehageligt 
 
Ordensregler: 
 

 Eleverne må tage deres 
mobiltelefoner med i skole, men på 
alle årgange indsamles de ved 
skoledagens begyndelse. 

 Ny  For 3.-9 årg gælder, at mobiltele-
fonerne kan udleveres efter aftale i 
frikvartererne. Skolens voksne 
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beslutter, om mobiltelefoner skal 
bruges i undervisning. 

 
Ændringerne føres også over i pjece 
 
Begge steder ændres ”Virkelige verden” 
ændres til ”fysiske verden”. 
 
Birgitte vil gerne, at Anne kommer med ind 
i starten, med citat, noget om vigtighed, 
gerne værne om fællesskab og dannelse 
eller lign. 
Anne spørger, om Zitha kan lette den tekst-
tunge udgave. 
 
Anne sender teksterne forbi PU 
 
Ny udgave med til juni-møde 
 
 
Ordensregler: 
Punktopstillingen føres over fra pjecen, inkl. 
rettelser (alle rettelser føres over, hvor det 
er relevant) 
 
Overskrift ændres til: 
Rygning, alkohol og andre rusmidler. 
 
 
Forventninger: 
Jeg møder udhvilet og til tiden, men rettet 
til børn, så forældrerettede henstillinger skal 
væk. 
ad 1. Jeg møder til tiden 
- at eleven møder udhvilet over i pjece, da 
det er et krav til forældre (ikke til elever) 
 
 
Pkt. 7 ikke chrombook men devices (evt. 
også samme ændring andre stder) 
 
 
Formanden ønskede en drøftelse af, at 
meget udvalgsarbejde er landet på ledel-
sens bord. Forældrerepræsentanter kan må-
ske bære mere. 
 
Med udgangspunkt i, hvordan fx sidste For-
ældreForum blev planlagt/gennemført.  
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Ledelsen stod for/overtog en stor del af 
planlægningen for at sikre, at personale og 
elever er inddraget og får et godt udbytte af 
arrangementet, da det er store personale-
mæssige ressourcer, der bruges. 
Fremadrettet opmærksomhed på opgave-
fordeling. 
 
Diskussion om forældredeltagelse og udbyt-
te af Forældreforum: 
 
Vigtigt at se på udbyttet af personaleres-
sourcer i forhold til antal deltagende foræl-
dre 
 
Kan man inddrage forældre via skær-
me/chats 
 
Videoklip lægges ud efterfølgende 
 
Temaer som kan egne til forskellige fora og 
forskellige årgange. 
 
Evaluering blandt forældre og personale – 
kan det noget. 
Skrive til forældrerådene. 
Spørge klasseråd via AULA - GoogleAnalyse 
 
Birgitte og Ruth, Lars, MT 
 
Anne finder målene, Gitte laver 5 spørgsmål 
og sender ud som optakt til at formulere 
undersøgelsen. 
 

4. Delvis genåbning for 6. – 9. kl. Ledelsen venter på retningslinjer fra B&U, 
som venter på Undervisningsministeriet. 
Kommer tidligst i morgen aften. 
Ingen forventning om alm. skoledag inden 
sommerferien. 
Afstemning vigtig med elever og forældre. 
Fremmøde af hensyn til trivsel 
 
Opmærksomhed på, at UV skal foregå ml. 
kl. 8-15, da det ellers kolliderer med fritids-
job/-aktiviteter 
 
Ruth ønsker mere undervisning og faglig-
hed, og tydelighed om, hvorvidt og hvornår 
der er tale om undervisning og sociale akti-
viteter. Men også opmærksomhed på, at 
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fjernundervisningen nu fungerer, og at det 
at være på skolen også betyder, at der går 
meget tid fra alm. undervisning, fx praktisk 
i forb. udeundervisning, håndvask og meget 
andet. 
  
SS: Der skal også være undervisning i juni 
for 9. årg.  
Måske differentiering af indhold ml. årgan-
gene. 
 
PA: Lærerbekymring for 1 meters-
afstanden. 
 
Ledelse og medarbejdere er i gang med be-
regning på lokaler, men også bemanding. 
 

5. 9. kl. sidste skoledag SS: 25. juni. 
Lokalt arrangement sammen med dimission. 
Bedt 9. årg. om at finde elevrepr. + inv. 
forældre. 
Forvaltning sat penge af til evt. virtuelt ca. 
kl. 14-16. 
SS foreslået reunion i efteråret, men det var 
der ikke stemning for. 
2 forældre allerede meldt sig til Botanisk 
Have – de vil måske deltage (SC) 
Forslag: Morgenmåltid i klasserne og efter-
lysning forslag til aktiviteter, spec. fra ele-
ver 
SS hører medarbejdere og danner et ud-
valg. 
 

6. Det nye skoleår 
Info fra ledelsen om bl.a.: 
- Fagfordeling 
- Dagsstruktur 

Udpegning er sket. 
Knaster i planlægningen for ældste årgange. 
Sidst på ugen info-brev om lærerskift. 
Meget stram planlægning. 
Dagsstruktur: Understøttende undervisning 
3 gange/ugentligt om morgenen, 
fx læsebånd eller elevsamtaler, bevægelser 
Elevpauser og spisning. 
Indskoling struktur bibeholdt 

7. Valg til skolebestyrelsen 2020 
– forældrerepræsentanter på valg 

3 på valg: 
Genopstiller: Michael. 
Joan og Ruth ønsker ikke genvalg☹ 
 
Skolen må udsætte valg til efteråret. Gør 
som vi plejer: Anne laver tidsplan, og skri-
ver ud og spørger efter kandidater. 
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Melder samtidigt kort ud om fx forventnin-
ger, emner, også om tidsforbrug. 
 

8. Ansøgninger til støttefonden Har fået bevilget penge til asfalt til B- og C- 
gård, så der kommer nok ansøgninger fra 
elever til gårdenes indretning. Anne har 
kontakt til Compan og elevrådets lærere. 

9. Meddelelser 
- Skæring børneskov  
- Betalingskort til elever 
 

Anne: 
Har fået 100.000 kr. Kontakt til arkitekt. 
Fjerne overfladejord, så det kan klargøres til 
såning/plantning. Har ansøgt om at plante 
indenfor strandbeskyttelseslinje i august 
sidste år, så forhåbentlig snart svar. 
Stadig samarbejde med lokal Føtex, og der 
skal søges flere penge. Århus Universitet vil 
gerne følge. 
 
Betalingskort på vej i udbud i Århus Kom-
mune, som beder os om at vente på, at det-
te er afklaret, da de skoler, der har valgt 
private løsninger, har haft store administra-
tive udfordringer. 

10. Eventuelt  
- Ønske om kommende punkter 
 

 
Dokumenter om chromebooks sendes ud 
igen. Op på næste møde. Måske ekstraordi-
nært møde om dette emne, fordi bestyrel-
sen skal tage beslutning i forb. hermed. 
 
Mange unge på område. Godt styr på dem, 
men ikke oprydningen. Teknisk Service bru-
ger meget tid på oprydning, spec. glasskår. 
 
Politi, opsøgende team, sommerbus kom-
mer allerede, også week-end’er. 
 
Skilte med retningslinjer for areal (undersø-
ge): 
Tekst: 
Gerne ophold, men . . . 
ifølge regler og hvornår, m.m. 
 
Elevrådet skal gerne med til næste møde 
 
Data fra ”undersøgelse” om ForældreForum 
med næste gang. 
 
10. juni: Gerne fysisk møde god mad. 
 
Anne vender tilbage med nogle tal, som Bir-
gitte har efterspurgt. 
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Kort om abonnementer og tilbagebetaling. 
Bestyrelsens opfordring er blevet hørt. Indtil 
videre ikke så mange anmodninger om til-
bagebetalinger, men der kommer løbende 
spørgsmål og anmodning om refusion.  

 
Punkter til kommende bestyrelsesmøde: 
 

 SIF (Skæring Skoles inkluderende fællesskaber) ressourceanvendelse til læsestøtte og 
støtte generelt.  
- Hvordan bruger vi vores SIF ressourcer på skolen bedst?  

 Fravær og vikarpolitik – revidering  
 Forældreinddragelse/-pligter – hvor meget kan skolen bede om. 
 Gennemgang af sygefravær og input til at fastholde det lave fravær og god trivsel i 

personalegruppen 
 

 
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.   


