
  

  

 

    

 

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2020/21-3 

Tid: Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 18.00-20.30 
Sted: Strøbyskolen – mødelokale 30 i stueetagen v/Naturfagslokalerne 

Fraværende: Anja, Helle og Sofie og elevrepræsentanterne David og Frida 
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 – (10 min.) elever og PL/O 

Udgår, da elevrådet ikke er mødt. 

 

 

3. 

 

 

 

Budgetopfølgning – (10 min.) HS/O 

Hanna gennemgik budgetopfølgning 2020-3. 

Skønnet resultat 2020: 

SFO-erne et underskud på 406.000 kr. / Skolen et forventet overskud på 352.000 kr. 

Der er i år særlig stor usikkerhed om resultatet af regnskabet i 2020, på grund af 

ekstra udgifter til rengøring, toiletter, øvrige materialer og vikar-udgifter i forhold til 

Corona. Vi har endnu ikke modtaget klare udmeldinger omkring, hvilke udgifter, der 

vil blive refunderet på grund af Corona. 

 

 

4. 

 

Status vedr. corona – (15 min.) DN/PL/O 

Nye interne retningslinjer på Strøbyskolen er udarbejdet, hvor MED har været meget 

aktivt. 

Der er bl.a. lavet nye morgenrutiner, så eleverne ikke ”klumper sammen”, når de mø-

der ind om morgenen. 

Hygiejneteamet har været på besøg på skolen og givet gode råd og vejledninger. 

Der etableres ekstra indendørs vaske ved alle indgange og under overdækningen 

foran Indskolingshuset – alle de nye vaske bliver med adgang til varmt vand. 

 

 

5. 

 

Plan vedr. SSP-undervisning og deltagelse på forældremøder – (25 min.) PL/O 

PL orienterede om punktet – der arbejdes videre med planen på pædagogiske møder. 

 

 

6. 

 

Orientering fra ledelsen – (15 min.) DN/PL/O 

Corona fylder 

Personalesituationen 

Pedelsituationen 

Knallertsituation 

Affaldssortering 

 



  

  
    

 

 

7. 

 

 

Det fortsatte arbejde med emner/temaer i skolebestyrelsen – (70 min.) – alle/D 

• Drøftelse af alle forslag 

• Nedsættelse af arbejdsgrupper 

• Tidsplan 

 
- Alkohol hos unge, udspil: hvordan kan vi arbejde med at få flere forældre med til 

vores SSP-forældremøder, hvordan kan vi arbejde med involvering af både elever 

og forældre i forhold til problematikkerne omkring alkohol i Stevns kommune  

• Pædagogisk møde og opsamling PL 

 

- Vision og værdier – hvordan kan både Strøbyskolens og Stevns kommunes visio-

ner implementeres?  

• Opstart i skolebestyrelsen til drøftelse, PL og DN fremlægger Stevns Kom-

munes vision, hvordan kæder vi det sammen med Strøbyskolens egne vær-

dier. Bruge det evt. ved ”tilsyn” på baggrund af værdier/visioner.  

Medarbejderdelen skal også kobles på i processen. 

 

- Hvordan bevarer vi motivationen for at lære? fx lektiehjælp, differentieret under-

visning? 

• DN og JU: Oplæg til næste SB møde 

 

- Branding – hjemmeside og profil fx fællesskab, dannelse, fællessang  

• Udgår for nuværende 

 

- Princip for understøttende undervisning + motion og bevægelse  

• Jacob, Claus og PL arbejder med principperne. 

 

- Tilsyn med principarbejdet, SBs primære arbejde  

• Møde SB, udvælgelse af nogle af principperne, som SB fører tilsyn med i 

dette skoleår. Hvordan fører vi tilsyn og hvordan følger vi op? 

 

- Bestyrelsens adgang til data/statistik 

• Udgår for nuværende. Men kan vi bruge udvalgte data til specifikke tilsyns-

opgaver eller andre emner? 

 

- Elevfravær – princip og skabeloner 

• Gennemgås sammen med resten af principperne 

  

- Sundhedsplejerske, sprogbrug /hvordan italesættes fx sund kost 

- Kommunikation ml. skole og hjem –  

• Overordnet paddehat for vores arbejde – hold fast i de gode takter 

 

- Samarbejde ml. SB og personalet i skolen, hvordan udvikler vi dette  

• Ledelsen kan tilkendegive hvor SB naturligt tænkes ind og omvendt. 

• Evt ved forberedelse til SBs deltagelse i forældremøder 

 

- Højere kvalitet v. lærerfravær – udsættes 

- Vision om bæredygtighed 

• Skal indarbejdes i skolens værdier 



  

  
    

 

 

 

8. 

 

Evt.  (5 min.) 

Pulje ud til ordblinde, dem der ligger i den gule kategori, kan vi gøre noget for dem? 

Ansøgning til 30 mio. pulje. Finn går videre med dette. 

 

Ønske om at orientering fra ledelsen + orientering om fx Corona kommer på skrift in-

den mødet, således at det ikke fylder for meget på møderne. 

 

Ønske om at APV – høre om resultatet af APV når det foreligger 

 

 

 

Punkter til næste møde:  

• Trivselsmåling 2019/20 – elevtrivsel 

• Skolens principper 

 

 

Kommende møder: 

Mandag den 30.11 (uge 49) 

Tirsdag den 12.01 (uge 2) 

Onsdag den 03.03 (uge 9) 

Torsdag den 15.04 (uge 15) 

Torsdag den 20.05 (uge 20 

 


