
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2019/20-5 

Tid: Tirsdag den 7. januar 2020, kl. 18.00-20.30 
Sted: Strøbyskolen – mødelokale 33 – på 1. sal 
Fraværende: Flemming, Ulla, elevrepræsentanter 
Ordstyrer:       Marie Louise 

 

 

 

 

  

Referat 

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

B=Beslutning, D=Drøftelse, H=Høring, O=Orientering 

 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Der byttes rundt på rækkefølgen af punkterne. 

 

 

2. 

 

 

Elevrådet (10 min.)  

Ikke til stede. 

 

 

3. 

 

Kontaktforældre (45 min.) 

Arbejdsgruppen fremlægger plan 

Bilag med folder 

Bilag med invitation 

Formålet er at brede ansvaret for at styrke klassefællesskabet mellem alle forældre i 

klasserne, så flere løfter i flok samt mere kontakt ml. kontaktforældrene og kontakt-

lærerne. 

Punktet drøftes på kommende pædagogiske møde. Derefter mødes arbejdsgruppen 

igen. 

Kontaktforældrene inviteres til møde 5. marts til en dialog om dette. Alle er velkomne 

til at deltage. 

 

 

4. 

 

Principper for kontaktforældre (10 min.) – B 

Blev godkendt. 

 

 

5. 

 

Antimobbestrategien (DROP MOB) (30 min.) 

Bilag med strategien 

Drøftelse af plan for implementering: Forældre og elever 

Ændret en anelse siden sidste møde. Et par andre ændringer ønskes. Eva redigerer i 

dette. 

Vi aftaler, at det holdes som et samlet dokument, men at der efter s. 5 vil være mu-

lighed for at klikke videre, hvis forældre ønsker at læse hele dokumentet. 

Erklærer dokumentet færdigt fra skolebestyrelses side. Antimobbestrategien kommer 

med på pædagogisk møde for at drøfte udmelding og implementering. 

 

Kommunikation af antimobbestrategien ud til forældrene. Vigtigt at inddrage foræl-

drene i samarbejdet om hvordan vi arbejder med mobning. 



  

  
    

Derfor ønsker bestyrelsen at gøre det til en festlig begivenhed, at vi sparker strategi-

en af sted. Bestyrelsen beslutter:  

Peter Mygind kommer ud på skolen torsdag d. 26. marts til 

- 0.-3. årgange m. personale 

- 4.-9. årgange m. personale 

- Aftenarrangement for alle forældre. (Denne aften skal planlægges) 

Inden denne dag skal eleverne forberedes ude på årgangene.  

 

Det aftales at skolen står for skoledagen, hvordan vi forbereder eleverne. 

 

Forældregruppen tager sig af forældreaftenen: Marie Louise, Line, Dorte + evt. flere. 

 

 

6. 

 

 

AULA (10 min.) 

Status på hvordan opstarten er gået 

En stille start. Åbent hus i dag (kl. 15-20) med mulighed for hjælp af Gitte og Ras-

mus, ved mødets start havde der været 15 besøgende. 

Forældre synes det fungerer fint. 

 

 

7. 

 

Elevfravær (20 min.) – O 

Bilag med midlertidige dokumenter vedr. ny lovgivning i forbindelse med især ulovligt 

fravær 

Punktet kommer på pædagogisk møde i næste uge, hvor vi skal drøfte de pædagogi-

ske ændringer og udfordringer. 

Ny forventning om at der er større fokus på ”ulovligt fravær”, hvor skolen er skarpere 

på registrering af dette og at vi som skole tager mere stilling til når elever søger fri 

fra skole om vi siger ja til dette. 

Fælles dokument for Stevns Kommune til at ansøge om ekstraordinær frihed. 

Forvaltningen arbejder med en beskrivelse af de nye fraværsregler. 

 

 

8. 
 
Nyt fra ledelsen (15 min.)  

- Nyt fra medarbejderdelen i forhold til pension og barsler 

- Kommende skoleår i forhold til 0. årgang antal elever, arbejdsfordeling, ind-

skolingsmodel, specialundervisning. 

 
 

9. 

 

P-pladsen (10 min.) 

Forældrehenvendelser vedr. fod-hegn ved multibanen. 

Der har været kontakt til ”Teknik og Miljø” uden effekt. 

Anya går videre med sagen på skolebestyrelsens vegne og skriver udkast til ny hen-

vendelse. 

 

 

10. 

 

Evt. 

Vi aftaler at holde at holde fast i mødetidspunktet kl. 18.00 

 

 

 



  

  
    

Punkter til næste møde: 

Ungeprofilen med John Brok 

Tilsyn med skolen: – referat fra klassekonferencer - udskolingen 

 

Punktet om kontaktforældre – april måned 

 

Planlagte skolebestyrelsesmøder 2019/2020:  

 

Tirsdag den 13/8 (uge 33) 

Tirsdag den 17/9 (uge 38) 

Torsdag den 24/10 (uge 43) 

Mandag den 25/11(uge 48) 

Tirsdag den 7/1 (uge 2) 

Onsdag den 26/2 (uge 9) – ændres til Mandag den 24/2 

Torsdag den 2/4 (uge 14) 

Mandag den 8/6 (uge 24) 


