
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2019/20-9 

Tid: Mandag den 22. juni 2020, kl. 18.00-20.30 
Sted: Strøbyskolen – mødelokale 33, på 1. sal 
Fraværende: Anya, Sabrina, Ulla, Line 
Ordstyrer:       Marie Louise  

 

  

Referat 

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

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

 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

2. 

 

 

Elevrådet – (5 min.) elever og PL 

Der har ikke været afholdt møder pga. Corona. Elevrådets arrangementer som var 

planlagt, er ikke helt blevet som forventet. Elevernes dag, skraldedag, æbleskive-

salg, trivselsemner. 

 

 

3. 

 

Opstart af skoleåret 2020-21 – Forældremøder (ca. 45 min – Marie Louise, Jacob, 

DN) 

• Kontakt-forældre-folder 

• Forberedelse til forældremøder og mundtligt oplæg 

• Fortsat fokus på ”Den gode tone” i kommunikation 

OBS – Nye medlemmer af skolebestyrelsen inviteres til dette punkt. 

Marie Louise fortæller om baggrunden for arbejdet med folderen. 

Lærerne beslutter datoer for forældremøder og skolebestyrelsen får besked. 

Husk - fortsat fokus på ”den gode tone” 

Gennemgang af folder og kontaktforældrenes rolle og hvorfor skolebestyrelsen synes, 

at dette er vigtigt. 

Lærerne deler forældrene i arrangement-grupperne i første omgang. 

 

 

4. 

 

Indskoling (ca. 60 min. I alt – GL deltager på Skype) 

• Gennemgang af klassekonferencer 0. – 2. årgang 

• Status på Indskolingen generelt 

• Den nye struktur i Indskolingen fra kommende skoleår 

 

Punktet udsættes til første møde i det nye skoleår. 

 

 

5. 

 

Orientering fra ledelsen (ca. 15 min. DN og PL) 

- Klagestyrelsen godkender skolens handling vedr. klagesag 

- Dimission, sidste skoledag for 9. årgang onsdag og fredag for alle andre år-

gange 

- Arbejdsdage uden elever 

- Sommerferiepasning også i uge 29, vi har fået tildelt en ekstra uge pga. Co-

vid-19 

- SFO – omkring blanding af grupper, er vi stadig udfordret. 

- Covid-19 – hvordan laver vi skema fra august 2020?:  

meget gerne på ”normale” vilkår 



  

  
    

- Dialogmøde med BUL, ansøgning om midler til inde– og udemiljøer afsendes 

inden sommerferien 

- Affaldssortering forventes at komme i gang pr 1. september 2020 

 

 

6. 

 

 

Evaluering af denne bestyrelsesperiode (ca. 25 min. – Marie Louise) 

• Eksterne medlemmer 

• Hvordan kommer vi bedst i gang med den nye bestyrelse 

Eksternt medlem (Finn): er glad for at deltage og får parallelle input med tilbage.  

Bidrager hvor han kan. 

Godt med punkter, hvor der er et oplæg, der kan drøftes ud fra. 

Vores eksterne medlem bidrager med perspektiver fra en anden verden end folke-

skolen. 

SB er glade for de input som Finn kommer med. 

Det er med til at professionalisere arbejdet i SB, at der kommer en udefra. 

 

Kurser til nye forældre, skal de nye medlemmer tilmeldes til dette? 

Hvilken type bestyrelse er vi – hvad er forventningen til forældrene? 

Engageret bestyrelse. 

Fagbegreber/ forkortelser – hvem taler sammen i hvilke forum og hvornår? 

Oversigt over SB’s roller 

 

Tilsyn- kritisk- lyttende = engageret 

Intro til nye medlemmer med små foredrag 

Årshjul/kalender 

Principper 

Hvad er din opgave som SB-medlem som forældre, både din ret og ”kvalifikation” 

til arbejdet (kvalifikationen er at være forældre) 

Elever – hvordan hjælper vi dem bedst muligt til at føle at de bidrager. 

Kan vi gå ud i grupper, hvor der diskuteres emner – bl.a. med de nye har mulig-

hed for at bidrage 

Når eleverne deltager – kan vi beslutte at deres punkt altid er et beslutnings-

punkt? 

Elevrådet – har de en dagsorden, kan vi se denne? 

 

Tak til de afgående SB-medlemmer, Line, Martin og Flemming. 

 

 

7. 

 

Evt. 

 

 

 

 

Punkter til næste møde - Tirsdag den 11.08.20 – kl. 18.00 – 21.00 

 

• Konstituering af den nye bestyrelse 

• Mødedatoer,  

• Formandens beretning 

• Fordeling og opgaver til forældremøder 

• Pkt. 4 fra dette møde 

 



  

  
    

 


