
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2019/20-1 

Tid: Tirsdag den 13. august 2019, kl. 18.30-21.00 
Sted: Strøbyskolen – mødelokale 33 – på 1. sal 
Fraværende: Anja, Ulla, Line og elevrepræsentanterne 
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. 

 

 

Skole/hjem-samarbejdet. (5 min. (DN) O-B 

Bilag x 3 vedr. oplæg på forældremøderne 

Kort drøftelse. 

 

 

3. 

 

Formandens beretning (5 min. (Marie Louise) O-B 

Bilag 

Formandens beretning lægges på både Strøbyskolens skoleport og personale- og 

forældre-intra umiddelbart efter mødet. 

 

 

4. 

 

Fordeling af SB-medlemmer på forældremøder (5 min. (DN) B 

Bilag med mødedatoer og tidspunkter 

Tjek venligst kalender inden mødet 

Bilaget for fordelingen sendes ud til medlemmer i skolebestyrelsen, de medlemmer 

som ikke var til stede i dag kan tilkendegive om datoerne passer. 

 

 

5. 

 

Orientering fra ledelsen (15 min) (DN) O 

Personalenyt – velkomst til Gitte Lauring, ny afdelingsleder og Juliane som er ny 

medarbejderrepræsentant 

Skolestart 

Status vedr. processen om DROP MOB (PL) 

- Personale opdatering, herunder ansættelsessamtaler til to midlertidige stillin-

ger tirsdag d. 20. august 2019 

- MED-udvalgshøring om specialtilbud 

- Udskolingsopdatering om forventninger til udskolingselever 

 

 

6. 

 

 

Indskolingen – principper og organisering (60 min) (DN/Marie-Louise) O-B 

Bilag med uddrag fra principperne vedr. indskolingen 

Kort oplæg fra PL vedr. den igangværende drøftelse med medarbejderne om indsko-

lingen – hvad fungerer godt og hvad kan med fordel udvikles. 

Drøftelse af principper for indskolingen fremadrettet. 

Nedsættelse af en hurtigt-arbejdende arbejdsgruppe. 

Drøftelse af hele processen op til nedsættelse af udviklingsgruppe. Nedsættelse af SB 

arbejdsgruppe i forhold til principper for indskolingsopstart. Arbejdsgruppen og udvik-



  

  
    

lingsgruppen kører parallel løb. 

Arbejdsgruppen består af Gitte, Juliane, Flemming og Line. Skolebestyrelsesmedlem-

mer som ikke har deltaget i dette møde, kan melde sig, hvis de også vil deltage. 

GL er tovholder og indkalder. 

Der ligger et udkast klart til principper inden uge 41. 

 

 

7. 

 

Elevtal – elevafgang og tilgang (15 min) (DN) O 

Bilag 

Til- og afgang af elever blev drøftet – set i forhold til de forskellige årsager, der er til 

et skoleskift. 

 

 

8. 

 

Nationale test (15 min) (DN) O 

Bilag 

Udsættes til næste møde. 

 

 

9. 

 

Trivselsmåling (15 min) (DN) O 

Bilag 

 

Kort drøftelse af punkt 7, 8 og 9 mht. evt. videre arbejde/undersøgelse omkring nog-

le af områderne. 

 

Der blev først lukket op for disse målinger så sent at 9. årgang ikke nåede at komme 

med i målingen. 

Klasserne skal nu i gang med at kigge på resultaterne af målingen. 

Vi samler op og kigger på rapporterne og på klassens trivsel på klassekonferencerne. 

 

Vi har særligt fokus på de områder, hvor vi afviger fra resultaterne på landsplan og 

tager dem op igen på næste møde: 

 

• Ondt i maven – undersøge, forberede til næste gang. 

• Yderligere drøftelser på de dele af rapporterne, hvor målingerne viser meget 

dårlig trivsel eller meget dårlige fysiske rammer 

• Invitere inklusionsvejleder med til næste møde 

 

 

10. 

 

Evt. 

 

Rengøringen på skolen – her nævnt op til skolestart er under al kritik. Der er ingen 

rengøring fra morgenen på sidste skoledag og indtil mandag morgen/formiddag den 

dag, hvor eleverne møder ind første skoledag. 

Gennemgående 

Punktet sættes på et kommende skolebestyrelsesmøde 

 

 

 

 

 



  

  
    

Planlagte skolebestyrelsesmøder 2019/2020:  

 

Tirsdag den 13/8 (uge 33) 

Onsdag den 18/9 (uge 38) – rykkes til tirsdag d. 17. september 

Torsdag den 24/10 (uge 43) 

Mandag den 25/11(uge 48) 

Tirsdag den 7/1 (uge 2) 

Onsdag den 26/2 (uge 9) 

Torsdag den 2/4 (uge 14) 

Mandag den 8/6 (uge 24) 

 

Punkter til næste møde: 

 

• Nationale test 

• Trivselsmåling 

• Rengøring på skolen 


