
  

  

 

    

 

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2019/20-7 

Tid: Torsdag den 16. april 2020, kl. 18.00-21.00 
Sted: Strøbyskolen – mødelokale 33, på 1. sal/evt.”virtuelt møde” 
Fraværende: Finn, Anya, Martin, eleverne, PL 
Ordstyrer:       Marie Louise 

 

 

 

 

  

Referat 

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

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

 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Mødet blev afholdt virtuelt 

 

2. 

 

 

Elevrådet - der har ikke været afholdt møder 

Vi arbejder videre på, at eleverne deltager til næste møde. 

 

 

3. 

 

Status på Corona-perioden, DN (25 min) 

• Fjernundervisning 

• Kontakt til hjemmene 

• Nødpasningen 

• Stjernebørn 

• Situationen lige nu d. 16.04 

 

Fjernundervisning for 6.-9.årgang fortsætter. Der er lavet aftaler om, at der som ud-

gangspunkt undervises efter skemaet og med så høj grad af virtuel undervisning som 

muligt på 7.-9.årg. Det samme sker på 6.årg. i løbet af den kommende periode. 

Da der efter denne dagsorden er lavet, kom beslutning om genåbning af skolen d. 

17.04 blev der mest orienteret om genåbningen. 

Alle klasser 0.-5. er blevet delt i to hold og undervises i 4 klokketimer hver dag. Der 

er indsat ekstra bus, så eleverne kan komme hjem tidligere end normalt. 

Hvert hold har nu deres lokale, toilet og udeområder er tildelt en årgang. 

Der har været rigtig mange praktiske opgaver, der har skullet løses de sidste dage, 

for at det har været muligt at leve op til retningslinjerne for genåbningen. 

Vi har fået besked om, at udgifter, der er relateret til ”corona” skal registreres sær-

skilt. Dog ved vi ikke helt om alt bliver dækket. 

Der bliver ekstra udgifter - både til lønninger og til indkøb af diverse materialer. 

Genåbningen har givet mange bekymringer – både hos medarbejdere og hos foræl-

dre. 

Vi synes, at det er meget uheldigt, at de nye Stjernebørn også skal starte op på 

samme dag. 

 

 

4. 

 

Kommende skoleår: DN (20 min) 

• Forsinkelse af processen omkring arbejdsfordeling 

• Planlægningen af indskolingen – særligt 0.-1.kl 



  

  
    

• Status på elever/klasser 

 

Hele processen omkring arbejdsfordelingen til næste skoleår bliver mindst 14 dage 

forsinket. Vi kan fortsat ikke afholde pædagogiske møder med større dele af persona-

let og må derfor gentænke hele processen, så vi fortsat sikre os så høj grad af med-

inddragelse som muligt. 

 

I forhold til indskolingshuset, planlægges der nu med tre nye 0.klasser og tre 1.klas-

ser. Der arbejdes fortsat med at udvikle på det nye koncept omkring indskolingen, 

især mht. hvordan og hvornår man arbejder på tværs af hold og årgange. 

 

Vi er pt. udfordret på en af årgangene mht. antallet af elever. Ved den officielle skæ-

ringsdato er antallet til, at der skal sammenlægges klasser. 

Vi vil arbejde alt hvad vi kan for, at man ikke skal gennemføre en sådan sammenlæg-

ning lige nu. Det vil betyde klasser på ca. 26 elever i stedet for de nuværende ca. 19 

elever. Det vurderes at være en meget uheldig melding lige nu, hvor vi skal adskille 

elever meget og en set i forhold til, at der stadig med stor sandsynlighed kommer nye 

tilflyttere til årgangen. 

Skolebestyrelsen udarbejder skriv til BUL vedr. dette. 

 

 

 

5. 

 

De fysiske rammer, Marie Louise, DN (10 min) 

• Status og opfølgning vedr. pres på faglokaler og stjernebørnsperiode 

 

Som de øvrige år, er der et meget stort pres på lokalerne, når en hel årgang nye 

stjernebørn starter op pr. 01.04. Derved er der ingen muligheder i indskolingshuset 

for at lave mindre grupper. 

Der er intet nyt vedr. skolens ønsker vedr. renovering af naturfagslokaler, lokaler til 

specialgrupperne, undervisningsmiljøer rundt på skolen, der kunne tilgodese gruppe- 

og projektarbejde eller atletikfaciliteter på boldbanerne. 

Skolen har nedsat en arbejdsgruppe, der i dette år arbejder med punktet omkring un-

dervisningsmiljøer rundt på skolen.  

 

 

6. 

 

 

Orienteringspunkter: DN (20 min) 

• Orientering vedr. klagesag 

• SB-valg 

• Arrangement med Peter Mygind 

• Personale 

 

DN orienterede om ovenstående punkter 

Vi planlægger med at forskudt valg til Skolebestyrelsen foretages på Aula. 

 

 

7. 

 

Kontaktforældre, Marie Louise, Jacob (20 min) 

• Orientering om færdig folder 

• Plan for det videre forløb med at komme i gang 

• Orientering om det mødet afholdt med nuværende kontaktforældre 

 

Jacob retter de allersidste ting til i folderen. 



  

  
    

Jacob og Marie Louise laver oplæg til de kommende forældremøder. Dette oplæg gen-

nemgås ved SB-mødet d. 08.06. 

Mange positive meldinger vedr. mødet med alle kontaktforældre. Der kom ca. 25 for-

ældre. Det besluttes at afholde tilsvarende årligt dialogmøde med kontaktforældrene 

fremadrettet. 

 

 

8.  

 

Efterbehandling af ungeundersøgelsen med John Brok, Marie Louise, PL (50 min) 

• Fokuspunkt: Unge, der drikker mere end landsgennemsnittet 

• Andre fokuspunkter fra undersøgelsen, som SB vil arbejde med? 

• Plan for tiltag og temaforældremøder, hvor SSP deltager. 

 

Undersøgelsen og især omkring de unges drikkevaner blev drøftet. 

Hele punktet sættes på igen til næste SB-møde. 

PL og John Brok laver forslag til en plan for de møder, hvor SSP er inddraget. 

Der arbejdes videre med ideer til hvordan og hvad vi yderligere kan lave af tiltag, 

kampagne, besøg på skolen o.l. 

 

 

9. 
 
Evt.  
 

 

Punkter til næste møde: 

 

 

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) 

 

Beslutning om ekstra møde – torsdag d. 14.05 


