
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2019/20-6 

Tid: Mandag den 24. februar 2020, kl. 18.00-21.00 
Sted: Strøbyskolen – mødelokale 33 – på 1. sal 
Fraværende: Finn, Anja, Ulla, elevrådsrepræsentanter 
Ordstyrer:       Marie Louise 

 

 

 

 

  

Referat 

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

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

 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

 

2. 

 

 

Elevrådet (5 min.)  

Elevrådsrepræsentanterne deltog ikke (er i brobygning disse dage). 

Elevrådet skal vælge en ”UMR” (undervisningsmiljørepræsentant). 

Der er et ønske om at elevrepræsentanterne i højere grad deltager i skolebestyrel-

sesmøderne – måske kan dagsordenen tilrettelægges, så punkter hvor eleverne kan 

”byde ind” i højere grad ligger først på mødet, så eleverne ikke behøver at deltage i 

hele mødet. 

Forslag om at elevrådets dagsorden sendes til SB, så bestyrelsen kan følge med i 

hvad elevrådet arbejder med. 

 

 

3. 

 

Regnskab 2019 – gennemgang (10 min.) O/HS  

SFO-erne: underskuddet fra 2018 er ikke blevet nedbragt, da der har været ekstra 

udgifter i forbindelse med langtidsfravær, udskiftning af personale og personale på 

efteruddannelse. 

Vi har nu fokus på om den gennemsnitsløn, som bliver brugt ved tildeling af lønbud-

get til SFO-erne er tilstrækkelig i forhold til den gennemsnitsløn, som vi har til perso-

nalet i SFO-erne. 

Skolen: vi har brugt en del af overskuddet fra sidste år til ekstraudgifter i forbindelse 

med personale der har været langtidssyge eller på barsel. 

Vi har fået udskiftet mange gardiner og har fået et nyt ”udendørs opholdsmiljø”. 

Vi skal være opmærksomme på at refusionen for langtidssygdom i 2020 bliver nedsat 

i forhold til 2019. 

 

 

4. 

 

Forskudt valg til SB (5 min.) – B/HS 

Der bliver nedsat en valgbestyrelse bestående af: 

• Formand for skolebestyrelsen: Marie Louise Pehrson 

• Skoleleder: Dorte Ritz Nissen 

• Udpeget medlem af kommunalbestyrelsen: Steen Nielsen 

• Et forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen: Jacob Arendt vil gerne deltage. 

Der er forslag om at valgmødet afholdes umiddelbart efter mødet med Peter Mygind. 

Det er valgbestyrelsen der træffer beslutninger om hvordan valget skal afholdes. 

 



  

  
    

 

 

5. 

 

Kvalitetsrapporten 2018/19 (25 min.) O/DN 

Bilag – rapporten 

Bilag – høringssvar 

En intension ved denne kvalitetsrapport har været at forenkle rapporten.  

Høringsforslaget vedtaget. 

 

 

6. 

 

 

Møde med kontaktforældre den 5. marts (5 min.) O/Marie Louise-Jacob 

Bilag – invitation 

30 kontaktforældre er lige nu meldt til på AULA. 

Folder præsenteres og input til det at være kontaktforældre. 

 

  

 

7. 

 

Skoleåret 2020/21 – indledende planlægning (20 min.) O/DN 

- Timefordelingsplan 

- Indskolingen 

Vi arbejder videre med indskolingen 

Der blev udtrykt bekymring for den faldende usu-tid, i forhold til om den varierede 

skoledag samt tid til faglig fordybelse, bevægelse og lektiehjælp kan sikres. 

Ligeledes udtryktes bekymring over de lange pauser, om det er udtryk for at ressour-

cerne i Stevns Kommune ikke slår til i forhold til at udfylde dagen meningsfuldt. 

 

Det udsendte forslag til timefordelingsplan blev vedtaget. 

 

 

8.  

 

Orientering fra ledelsen (20 min. / DN-PL) 

- 0. klasser 

- Personale 

- Peter Mygind den 26.03.20 

- Behandling af klagesag 

Punktet udskudt til næste møde. 

 

 

9. 
 
Udskolingen (30 min.) O/PL 

- Klassekonferencer 

- Udskolingen generelt 

PL fremlægger om udskolingen: 

- Faglighed, dansk og matematik 

- Holdtimer 

- Socialt og trivsel 

- Uddannelsesparathedsvurdering og nye veje 

- Temauger 

- Sidste skoledag for 9. årgang 

- SSP samarbejde og fælles forældremøder på 7. og 8. årgang 

 
 

10. 

 

Ungeundersøgelsen (30 min.) O-D /SSP-konsulent John Brok 



  

  
    

Gennemgang 

(Herefter ca. 30. min. til drøftelse af punkt 8 og 9) 

Gennemgang og løbende drøftelser 

Vi skal tidligere i gang med udvalgte SSPindsatser på årgangene både i form af for-

ældremøder og undervisning på årgangene. 

 

 

11. 

 

Evt. 

 

 

Punkter til næste møde: 

 

• Planlægning af et ekstra skolebestyrelsesmøde i maj måned. 

• Punkt 8 fra dette skolebestyrelsesmøde 

• Evaluering af mødet den 5. marts. 

• Skolebestyrelsesvalg. 

 

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) 


