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Mødeleder: Martin Skov Møller 
Mødeobservatør:  
Referent: Gitte 
 

Til stede: 
Lars Kristensen  
Katrine Vestergaard Nissen 
Birgitte Eskildsen 
Martin Møller  
Rikke Brandes 
Pernille 
Michael Maagaard 
Esben Hokland 
Jens Koed 
Steffen Sax 
Anne Schwartz 
 

Afbud 

 
1. Velkommen til ny bestyrel-

sesrepræsentant og 2 nye 
medarbejderrepræsentanter 
 

2.  
Godkendelse af referat fra 
mødet den 4. juni 2020 
 

 
Anne byder velkommen, spec. til 3 nye medlemmer 
Pernille: Baggrund i forældrebest. i daginstitution. 
Jens Koed, lærer, medarbejderrepr. 
Esben Hokland, lærer, medarbejderrepr. 
 
Godkendt 
 
 

3. Konstituering (10 min) 

 

Martin Møller tager et år mere som formand, og så tages 
emnet op igen om et år. 
Næstformand Birgitte Eskildsen 
 
Udvalgsposter besættes på næste møde, Anne og Martin 
forbereder.  
 

4. Årsplan for bestyrelsesar-
bejde  
Inkl. planlægning af eventu-
elle kortere driftsmøder og 
et længere temamøde.  
 

Anne gennemgik hidtidige praksis med punkterne:  
 Tilsyn 
 Drift 
 Udvikling 

 
Herefter gennemgang af årshjul fx budget, ForældreForum 
m.m. 
 
Birgitte har stillet forslag om, at der bliver mere plads til 
visioner og strategier og ikke så driftstungt, så bestyrelsen 
kan diskutere retning for skolen. 
 
Martin foreslår, at strategimøder kan suppleres af korte 
teammøder til driftspkt. 
 
Bilag lægges ved dagsordenspunkterne. 
 
Vedr. strategipkt. kan der også inviteres til inspirationsop-
læg. 
 
SC: Et tema kunne være klasserådene, deres rolle i forh. til 
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bestyrelsen. 
Best. godkender årshjulet. Mødet 12. nov. + 1 møde i for-
året som strategimøder, måske suppl. af korte virtuelle 
driftsmøder. 
12. nov. kan være forældreindflydelse/klasseråd.  
Gerne en snak i bestyrelsen om, hvordan 
best.repræsentanter tilgår deres årgange. 
 
Kunne være godt at runde de nye chromebooks et par gan-
ge i løbet af året. 
 
 

5. Ønsker til besøg af persona-
legrupper på bestyrelsesmø-
der 
 

Nye overenskomst for lærere – minder nok meget om Aar-
hus-aftalen. Først i det nye år. 
 
Specialklasseafdeling, herunder inklusion i normalklasser 
og mellemformer 
 
Gerne høre gode eksempler fra ”driften”. 
 
Udsprunget fra spørgsmål om fordybelsesbånd, så måske 
et oplæg om kompleksiteten i skemalægning. 
 
SIF, læseskub m.m. fra Mette som opfølgning på tidligere 
møde om fastholdelse/inklusionsindsatser. 
 
Erfaringerne fra Corona-tiden 

6. Kommende forældremøder  
Bestyrelsens deltagelse i en 
COVID-19 kontekst? 
Skolens ledelse har besluttet 
ikke at samle forældre fra én 
årgang men i stedet lave en 
video med præsentation af 
særlige opmærksomheds-
punkter.  
Hvordan kan bestyrelses-
repr. blive synlige? 

0. årg. virtuelle forældremøde i går. 
Ledelsen sender video i morgen om chromebooks, MoMo, 
UPV og SIF 
 
Plan med årg.repr. holder 
 
Repræsentanter kan måske kobles på forældremøder – kan 
evt. kontakte klasserådene.  
Er der dannet samlet klasseråd for spec.klasseafd? – Mette 
spørges 
 
Forslag om at repræsentanterne sender besked ud til for-
ældrene, gerne med video, og efterfølgende til klasseråde-
ne 
 
Billeder af repræsentanterne med ud med nyhedsbrev. 
 
Rikke laver forslag senest fredag 

7. Status på opstart  
Herunder også på situatio-
nen vedr. håndtering af CO-
VID-19 

Skæring stadig fri for medarbejder- og elevsmittede, så lige 
nu priviligerede. Ældste elever har svært ved at følge re-
striktionerne (2 drenge sendt hjem), men der er ikke noget 
til hinder for almindelig undervisning på skolen. 
SFO maximalt presset af ikke at kunne blande klas-
ser/aktiviteter.  
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Spisning i kantine allerede fra første uge med strikse 
”færdselsregler” (3. og 7. årg. spiser i klasserne). 
Lærere der venter på tests/svar kan undervise hjemmefra, 
så der er ressourcer nok til at dække yngste årgange. 
 
SS: Svært at holde klasser adskilt, når de blandes i fritids-
livet. 
 
2 kl. afsted på lejrskoler, hvor forældre er forpligtet på at 
hente evt. elever, der udviser symptomer. 
 
9. årg. skal til Bornholm i uge 41. 
 
Der bliver spurgt til, om 3. og 7. årg. kan bytte, så de også 
kan komme i kantinen, og svaret er positivt. 
 
Anne informerede om, at fx musikskoler godt må komme 
ind på skolen, hvilket skyldes, at der er tale om 2 forskelli-
ge magistrater, hvilket ikke giver så god mening. 
 
Svært for klubben, da der er dårlige indendørsfaciliteter, 
men børnene mangler også information om, hvilke aktivite-
ter de kan deltage i. 
Klubben vil meget gerne høre forældre. 
 
Nødvendig med indsatser i SFO og klubben efter corona for 
at holde på specielt de store børn. 
 
Hjemmeundervisning kan det bruges til noget mere emne-
agtigt.  
Der er dog ikke de samme ressourcer som under nødun-
dervisningen. 
Virtuel undervisning kan man måske bruge i ydertimer 
På skolen har man diskuteret muligheden for at koble ele-
ver virtuelt på klassen, hvis de svært ved at kom-
me/deltage. 
 
 

8. Elev til- og fraflytning 
Herunder også orientering 
om et for lavt elevtal på 8. 
årgang og resultaterne af 
det på baggrund af den nye 
budgettildelingsmodel  
 

Mange kontakter omkring sommerferien. 
14 nye ind og 8 ud af skolen så positivt. 
Flere nye på 7. årg., hvilket giver høj klassekvotient. 
Derimod kun 83 elever på 8. årg. fordelt på 4 klasser. 
Der er kommet nye budgettildelingsprincipper, hvor der 
tildeles 960.000 kr. for 28 elever pr. klasse, mens der er 
skåret på tildelingen pr. elev fra 30.000 til 2.500 kr. om 
året, alt i alt et minus på 845.000 kr. 
Steffen fremlagde plan for sammenlægning med møde med 
klasser på fredag, forældremøder, og så sammenlægning til 
efterårsferien. 
 
For nogle elever vil det være godt af hensyn til relationer, 
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og skolen har gode erfaringer med sammenlægninger. 
 
Ledelse har rejst problematikken overfor B&U, og bestyrel-
sen kan rejse spørgsmålet mere offentligt. 
 
Lærerne foretrækker sammenlægning nu, selvom der er 
meget planlægning. der skal gøres om. 
 
Nogle af de overskydende lærertimerne kan fastholdes ved 
at bruge dem som vikartimer, men der skal stadig findes 
besparelser. 
 
Steffen Friis Brahe kom ind i mødet. 
 
Bestyrelsesrepræsentanter, Martin og Birgitte, kunne må-
ske lave noget sammen med repr. fra andre skoler, og som 
minimum at kontakte Skole og Samfund. 
Det ville være unfair at udpege lærere på nuværende tids-
punkt, da det entydigt vil pege på lærere fra 8. årg. 
 
Specialhilsen fra best.repr. til forældre fra 8. årg. om bag-
grunden, hellere nu end 9, kl. samt de gode fortællinger 
om tidligere sammenlægninger. Måske best.repr. med til 
forældremødet. Martin deltager. 
 
Bestyrelsen bakker op om beslutning om sammenlægning. 
Anne beklager, at beslutningspkt. kom lidt hurtigt. 
 
 
 

9. Mere SFO på møderne.  
Hvordan?  

Skydes til næste møde. 

10.Status på Chromebooks og 
bestyrelsens bidrag i den 
opgave 

Ukompliceret opstart, men ca. 15 skulle sendes retur pga 
fejl. 
 
Skriftligt materiale om IT i undervisningen, skolen laver et 
oplæg til bestyrelsen. 
Lidt udfordringer for ældste elever at skulle bruge chrom-
booken i stedet for egne pc’ere. 
Der kan være problemer med at komme på lige efter kl. 
10. 
 
Bestyrelsen vender tilbage til dette punkt, bl.a. beskrivelse 
af brugen i undervisningen/dagen. 
 

11. Seneste nyt om Skæring 
Børneskov og markering af 
Friluftsrådets Grønne flag  

I næste uge går maskiner i gang med at grave op og gøre 
klar til 42 klassehaver, såning af engblanding m.m. 
 
Skolen har fået Friluftsrådets Grønne Flag, som rådmanden 
kommer med på et tidspunkt. 
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Lidt mere planlægning på vej 
 
Busk- og bærhaven har været rimeligt forskånet for hær-
værk, hvilket forhåbentlig fortsætter. 
 
Skiltning laves/opsættes til det nyopgravede område 
 

12. Eventuelt  
- Ønske om kommende 

punkter 
 

Gårdene er næsten renoverede, og basketkurvene i fuld 
gang. 
Problematik omkring alt det hærværk, der sker specielt i 
week-ender på trods af politi og vagter. 

 
Husk at hvert punkt skal afsluttes med, at der tages en vurdering af og beslutning om 
videre forløb og at der er udpeget en ansvarlig – det skal stå i referatet.   


