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Mødeleder: Ruth Caddock Han-
sen 
Mødeobservatør: Martin Skov 
Møller 
Referent: Gitte 

Til stede: 
Ruth Caddock Hansen 
Lars Kristensen (senere) 
Joan Quistgaard 
Katrine Vestergaard Nissen 
Birgitte Eskildsen 
Martin Møller (senere) 
Lone de Pauli 
Michael Hansen 
Steffen Sax 
Anne Schwartz 
Rikke Brandes 
 
Mette Rasmussen 
 

Afbud: 
Michael Maagaard 
 

 
1. Godkendelse af referat fra 

mødet den 12. maj 2020 

 
Godkendt 
 

2. SIF (Skæring Skoles in-
kluderende fællesskaber) 
og Spec.afd. 
- Hvad er SIF ressourcer 

og hvordan bruges de 
bedste?  

- Kort om fokus med vo-
res spec.klasser  

En skole for alle – mange veje 
Retning og tempo, der favner flest. 
Skabe pladser til stilladser 
SIF: Nogle har det svært med sig selv 
AKT Adfærd – Kontakt og Trivsel 
samt 2 socialpædagoger 
 
Også stort felt af elever med faglige vanskeligheder. 
Afdække problemer 
Støtte/hjælp, men også større behov end skolen måske kan 
dække. 
 
”Visitationspapirer” til SIF – et skema der arbejdes med. 
Indsats og planer, også set i forhold til tidligere indsatser. 
 
Pæd. ledere og SIF-medarbejdere prioriterer sammen 
og dialog med forældre. 
 
Tidligere 2 SIF-perioder pr. år, men Mette vil gerne arbejde 
med kortere og mere intense forløb, medvirkende til at 
klassens lærere har overblik/ansvar også for forældrekon-
takten.  
Årshjul med indsats, deadlines 
Der laves ”kontrakt”, evt. også med forældre 
 
Mange medarb. løfter SIF-indsats i dansk, nogle arbejder 
med matematik og nogle til den mere sociale indsats. 
Der bruges også tests. 
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Hvem, hvad og hvorfor: Inklusion – alle børn kan deltage. 
 
Vigtigt, at der følges op – ledelsesopgave 
 
Specialcentermøde: Den udvidede værktøjskasse 
Sparringspanel med PPR-medarbejdere, vejledere og med-
arbejderteams sammen med MR og enten SS/JG. 
Skema udarbejdes ca. 3 uger før møde 
Har fornylig afprøvet at invitere forældre med (de skal i 
forvejen give tilladelse til, at et barn er oppe på Specialcen-
termøde. 
Ca. 3 uger efter mødet opsøger MR teamet og spørger, 
hvordan indsatsen går. SS ell. JG deltager. 
 
Fremadrettet skal alle spec.kl. elever til afgangsprøve. 
Der laves holddeling blandt 4 ældste klasser, der fysisk pla-
ceres sammen. 
 
Alle specialklasser vil fremadrettet høre til en årgang på 
skolen – sikre nemmere overgange til at blive inkluderet i 
almene klasser. 
 
Feed-back: Mange gode ting/tiltag 
 
Vigtigt, at forældre får begrundet svar ved afslag, professi-
onelt funderet. 
Pjece, der kan give værktøjer til familien, kan også være en 
hjælp til personalet. 
 
Evt. Mette på forældremøder 0.-2. årg. for at orientere om 
fx læsning, hvad der forventes, kan hjælpes med osv. 
 
Sige noget på forældremøder/årgangsvis i september, evt. 
efterfølgende lave et webinar eller lignende om emnet. 
 
Information ud til forældre om, hvilke mø-
der/foranstaltninger, der er på skolen. 
 
 

3. Forældre Forum 
- Behand-

ling/godkendelse af 
pjece og ordensregler  

- Resultat af undersø-
gelse 

- Nyt tema 

Godkendelse af pjece/ordensregler, som har været oppe på 
PU, hvor der var bemærkning om mobiltlf.indsamling. 

 Elever må som udgangspunkt tage mobiler med 
 På 3-9 årg. indsamles de fra morgenstunden, og på 

5.-9. årg kan telefoner udleveres i pauserne 
 
PU efterlyste også regler for løbehjul, segways m.m. 
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Pjecen blevet bedre med citat og kasser 
 
s. 3. Som forældre – positiv nysgerrighed 
- omformuleres til 
Spørg interesseret og positivt ind - gerne efterfulgt af ek-
sempel 
 
Ingen panik – udskiftes med mere information, flere gode 
råd eller lignende 
+ links 
 
Skærings Skole’s regler om mobiltelefoner. 
 
Noget om Chromebooks, når vi ved mere. 
 
Rettelser hermed på plads. 
 
 
Undersøgelse: 
 
Spinkelt grundlag at beslutte på baggrund af. 
Men fint antal besvarelser i forhold til, hvor mange, der del-
tager. 
 
Inputs: 
Vigtigt med arrangement ”i øjenhøjde”. 
 
Forventning om, at alle klasseråd deltager, kunne være en 
forudsætning. 
 
Husk stadig output 
 
Se ForældreForum i forh. til indsatser på skolen. 
Starte emnet ude i klasserne og afslutte sidst på skoleåret, 
hvor klasseråd deltager. 
 
Er der noget i vejen for at aldersindele, så ForældreForum 
for enkelte årgange ét år, andre et andet, så man evt. 
komme tættere på dilemmaer. 
 
Workshopmodel med flere oplægsholdere, temaer hvor  
personaler eller ledere kan give mindre oplæg. 
 
Model har dog svært ved at give et output. 
 
Dog tæt på hverdagen og vil derfor appellere til flere foræl-
dre 
Klasseråd skal mere på banen – bede klasseråd (spec.kl. 
forældre spørges på samlet møde forud for forældremøder) 
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om at indsamle de mest relevante emner (hverdagen), som 
bestyrelsen kan finde inspiration i, spørg også personale. 
 
Et emne kunne fx være behov for hjælp/specialklasser eller 
lignende. 
 
Beslutning: 
Store arrangement parkeres – i stedet lave arrange-
ment med workshops med emner tættere på daglig-
dagen. 
 
Klasseråd/forældre/personale spørges om emner i 
september, så bestyrelsen kan udvælge emner til 
mødet i februar. 
 
På mødet i aug. genbesøges formål med ForældreFo-
rum, som fremadrettet ikke vil være et stort arran-
gement, men mødested i øjenhøjde. 
 
 

4. Chromebook til elever fra 
2 – 9. årgang 
- Drøftelse af tilsendte 

materiale 

Næste uge arbejdsgruppe på skolen, praktisk: 
Opbevaring, opladning, kontrakt med forældre m.m. 
 
Til Ordensregler: Alle møder ind . . . også med opladet 
chromebook.  
Kalder også på at kigge på ”devices” igen.  
 
Princip i august – Anne/udvalg laver udkast. 
 

5. Evaluere og perspektivere 
til et nyt  
bestyrelsesår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad er godt – hvad kan man skippe: 
 
PA: Gerne mere konkret om tiltag m.m. – mødet mellem 
pers. og forældre, samtale om hvorfor og hvordan 
 
MT: Helikopterperspektiv kan nogle gange være for meget, 
mere ned i det nære/dagligdagen. 
Styring på møder kan der arbejdes mere med. 
 
Birgitte: Også gerne mere konkret.  
Arbejde med opsamling – godt men kan blive bedre. 
 
Lars: Komme mere ud på årgangene, som man repræsen-
terer, fx 2 gange årligt. 
Hvis det bliver for mange møder, så evt. et best.møde 
mindre. 
 
ForældreForum er godt arrangement til at udøve indflydelse 
som bestyrelse 
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Inkl. sparring til mødeplan 
 
 
 
 
 
 
 
Årgangsplan 

 
 
Katrine: Utaknemmeligt tidspunkt for denne diskussion i 
corona-tider/social afstand. 
 
Gerne møder med temaer, evt. lidt længere møde. 
 
Dele møder i administrative/drift og andre mere tema-
/dialogorienterede møder. 
 
Rikke: Bestyrelsesmøder skal være oppe på strategisk ni-
veau, men at omsætte det er en ledelsesopgave. 
 
Måske temaer med mere dybde 
 
Martin: 
Blevet bedre til at styre møder, god idé med at besøge 
klasser/årgange, og evt. tema-møder 
 
Ruth: 
Bestyrelsen skal ikke helt ned på gulvet 
Godt at være med til fx ansættelser 
Driftsmøder/dialogmøder god idé. 
 
Ruth takker af – også for en fantastisk oplevelse. 
 
SS: Korte driftsmøder – lange temamøder. 
 
Anne: 
Skelne mellem tema og drift – svarer til udvikling og tilsyn, 
som bestyrelsen allerede opererer med. 
 
Bestyrelsen har været gode til at skelne. 
Vigtigt at få klasserådene ind over i det nye år.  
Godt afsæt til den nye bestyrelse. 
 
Mødeplanen: Anne har lavet plan udfra tidligere model for 
møder.  
Tages op igen på det første møde. 
 
Dermed ingen suppleanter - sårbart 
 
Spec.afdl. Katrine 
0. Birgitte 
1. Birgitte 
2. Martin/ Pernille 
3 Lars 
4. Michael 
5. Lars 
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6. Rikke 
7. Lars 
8. Rikke 
9. Martin 
 
Klasseråd findes på AULA 
 

6. Valg til skolebestyrelsen 
2020 
 

Et nyt bestyrelsesmedlem har meldt sig – Anne mødes med 
vedkommende inden sommerferien. 
 

7. Afsked med Lone, Micha-
el, Joan og Ruth 
 

Anne takker  

8.  Eventuelt  
 
 
 

- Ønske om kommende 
punkter 

 
 
 
 
 
I øvrigt: 

 
UPS fra Lars: Man kører ind i Skæring, men ikke i skoledi-
striktet.  
 
Emner: postcorona, chromebook, best.seminar (evt. andre 
deltagere). 
 
Drift skal nok på altid på dagsordenen. Skal der stå tema 
på dagsordenen. 
Sept.møde: Opsamling fra klasserådsmøder  
 
Gårdene: Best. har fået svar vedr. manglende finansiering 
– lang sagsbehandling. 
 
Der foregår noget om cykelstier – Michael er på sagen. 
 
Støtteforeningen har givet 50.000 til gårdene. 
 
Anne sender information ud til forældre i morgen, arbejder 
stadig med dimission, afslutning ved bassin m.m. 
Stor ros til medarbejdere og ledelse i corona-tiden. 
 

 


