
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2019/20-8 

Tid: Torsdag den 28. maj 2020, kl. 18.00-20.30 
Sted: Strøbyskolen – mødelokale 33, på 1. sal 
Fraværende: Line, Flemming, Ulla, Kim, David 
Ordstyrer:       Marie Louise 

 

 

  

Referat 

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

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

 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Punkt 2 rykkes til punkt 4 

 

 

2. 

 

 

Elevrådet – (5 min.) elever og PL 

Elevrådsformanden deltager til og med punkt 4 

 

 

3. 

 

Budgetopfølgning (10 min.) HS-O 

Hanna gennemgik første budgetopfølgning i 2020 udarbejdet på baggrund af forbru-

get pr. 31-03-2020. 

 

 

4. 

 

Status på Corona-perioden (30 min.) DN, PL/O 

Genåbning fase 1, (0.-5. årgang den 17.04) 

Genåbning fase 2, (6.-9. årgang den 18.05) 

 

DN og PL orienterer ud fra bilag om opstart og Strøbyskolens nye retningslinjer for 

Corona perioden. 

Elevrådet: Godt at starte op fysisk, se hinanden, være omkring andre mennesker, 

lærerne gode til at tage det stille og roligt, udeundervisning. 

Undervisning meget forskellig på de forskellige årgange i hjemmeperioden. 

Et andet ansvar for undervisningen som elev i hjemmeundervisningen 

En anden form for ro i hjemmeundervisningen 

 

Eleverne er blevet skarpe i brugen af det virtuelle. 

 

 

5. 

 

Tilsyn med nødundervisning (20 min) Marie-Louise, DN, PL 

Bekymring for kvaliteten. 

Bekymring for manglende lektier. Manglende udmelding til eleverne om indholdet af 

undervisningen efter den fysiske opstart. 

 

7. + 9. årgang oplever, at der blev droslet ned efter tilbagekomsten. 

 

Brug for information til forældrene i den nye virkelighed. Særligt i udskolingen, hvad 

laver man nu og hvilke lærere er sat på, hvilke fag er repræsenteret. 

 

Drøftelse af hvilken ny rolle man står med som underviser og hvilken rolle man har 

som elev. 



  

  
    

 

Godt med min. en ekstra lærer/pædagog på en årgang. 

 

 

6. 

 

 

Orientering fra ledelsen: (20 min) DN/O 

• Status på arbejdsfordeling og planlægning af næste skoleår 

• Kommende 3. årgang 

• Klassekonferencer i dette skoleår 

• Status vedr. flytning af Solstrålen 

• Valg til skolebestyrelsen 

• 9. klasses dimission og ”sidste skoledag” 

• Peter Mygind d. 19. november 

 

 

 

7. 

 

Dialogmøde med BUL – for hele bestyrelsen (15 min.) O-D/Marie-Louise, DN 

Dato kendes ikke – men forventes afholdt i juni 

Forslag til input 

Mødet forventes afholdt 16. juni kl. 18-20. 

SB vil gerne høre BUL vedr. unge-undersøgelsen – og deres tanker om tiltag. 

 

 

8.  

 

Efterbehandling af ungeundersøgelsen (45 min.) O-D / PL 

• SSP-plan 

• Videre drøftelse af hvordan vi kan arbejde med emnerne 

 

Skal det rykkes endnu længere ned med fx billeddeling fx helt ned i 4. klasse 

Hvordan ændrer vi kulturen? 

Skal der laves noget fælles kommunalt 

Hvad gør vi ud over SSP – hvad gør vi selv på skolerne 

 

Hvad bliver man tilbudt som ungt menneske og hvornår bliver man tilbudt til de 

forskellige årgange. 

 

Bruge andre forældre (eks. udenfor årgangen) til at fortælle – det var vigtigt at vi 

gjorde sådan 

 

Årgangens forælder kan altid ønske, at der afholdes et ekstra forældremøde og 

dette kan medarbejderne også. 

 

Hvordan formidler vi ungeundersøgelse ud til vores medarbejdere, fx på et pæda-

gogisk møde med John. 

 

Skolebestyrelsen skal nedsætte en ny arbejdsgruppe til august, der kan arbejde 

videre med dette område. 

 

 

 

9. 
 
Evt.  
Næste møde flyttes til den 22. juni (fra d. 15. juni) 

 



  

  
    

 

Punkter til næste møde: 

 

Folder vedr. kontaktforældre færdig 

Mundtligt oplæg vedr. beretning og til startforældremøder 

Indskoling – klassekonferencer (vedr. de årgange, der er afholdt) 

Elevråd – planlægning med at de har kunnet holde et elevrådsmøde inden. 

 

Sidste møde: rullende mødedage kl. 18.00-20.30 

 

Møder i det nye skoleår; 

- 1. møde årshjul og intro til nye medlemmer i SB, kvalifikation at være forældre 

- 3. møde; videre arbejde med SSP og ungeprofilen og hvordan arbejder vi som sko-

le/forældre 

 

 

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) – ændret til torsdag den 16. april (virtuelt møde) 

Mandag den 8/6 (uge 24) – ændret til torsdag 28. maj 

 

Ekstra møde mandag den 15. juni – datoen ændres til 22. juni 

 

 


