
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2017-18/1 
 

Tid: Tirsdag den 29. august 2017, kl. 19.00 – 21.30 
Sted: Strøbyskolen – 1. sal 
Fraværende:    Jacob og Bjarne og Emil fra elevrådet 
Ordstyrer:        Ulf og Ulla 

 

  

Referat 

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

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

 

Velkommen til Martin (forældrevalgt suppleant) og Magnus fra Elevrådet 

 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden. 

 

 

2. 

 

 

Nyt fra elevrådet – Magnus deltager fra elevrådet. 

Det første møde har været afholdt i Elevrådet i dette skoleår. Her har de drøftet ud-

valget i kantinen (ønsker pizzasnegle) og ændringen: at der kommet rigtige tallerkner 

og bestik i stedet for engangsservice. 

Vi afprøver en ny ordning i forhold tallerkner: den varme mad bliver i kantinen og der 

står ikke service alle mulige steder. 

 

Vi ønsker en tæt dialog med elevrådet, når der laves dagsorden, således at de elev-

relevante punkter tages først på aftenen. 

 

 

3. 

 

Ændringer i skolebestyrelsen 2017/2018 O/DN 

Ulf ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

I denne bestyrelse har vi arbejdet med bl.a. sygerefusion, skaterrampe og mere tid til 

lærerne. 

Ulf takker af og siger pænt tak for samarbejdet. 

Ulfs udtræden er sendt til høring i kommunalbestyrelse, når den er godkendt, kan de 

forældre-valgte medlemmer vælge formand og næstformand. 

 

I foråret 2017 er der ordinært valg til skolebestyrelsen, følgende 4 medlemmer er på 

valg til perioden aug. 2017 – juli 2018 

- Ulf (nu suppleanten), Ulla, Marie Louise, Anja 

 

 

4. 

 

 

Deltagelse og oplæg på forældremøderne i august-september D-B/best. 

IT understøtning til slides - TM sørger for dette. 

Slides udarbejdes af Ulf. 

Regnbuen - Ulla 

0.-1. årgang 4. september– Rasmus og Anya 

2. årgang 20. september – Ulla og Rasmus 

3. årgang 19. september – Anya og Marie Louise 

4. årgang 30. august – Ulla og Rasmus 

5. årgang 20. september – Ulla og Rasmus 

6. årgang 21. september - Flemming 

7. årgang 5. september – Marie Louise og Ulla 



  

  
    

8. årgang 6. september - Flemming 

9. årgang 20. september – Ulla og Rasmus 

 

Slides skal indeholde; 

- Formandens beretning 

- Fremadrettet – antimobbestrategi 

- Trafiksikkerhed – vi ønsker som bestyrelse at have fokus på skolevejen og 

dennes sikkerhed. 

- Hvordan arbejder vi videre med vores nye værdiord og vision på Strøbyskolen? 

Se Strøbyskolens nye vision og værdiord i dette referat og på skolens hjemme-

side under: Skolen / Værdigrundlag 

 

 

5. 

 

 

Nye forslag vedr. budget 2018 O/DN – bilag gennemgået 

Der er ingen rigtig høringsrunde i denne runde. 

Vi vil dog gerne lave en kort tilbagemelding. 

- Vikarpulje: Vi ønsker at fastholde den pulje, der var planlagt. sygefravær på-

virker både arbejdsmiljø og økonomi i negativ retning, hvis der ikke er refusi-

on. 

- Lederstillinger på skoleområdet: bevares som min. på nuværende niveau. 

- Nye veje: Hvis vi skal reducere så meget, så er indsatsen ikke relevant længe-

re. Skal Nye veje fortsætte, skal det være med samme ressourcer. 

DN lave et forslag til tilbagemeldingen og sender det ud til skolebestyrelsen.  

Kommentarer sendes til DN. 

 

 

6. 

 

 

Nyt fra arbejdsgruppen vedr. antimobbepolitik O/PL 

PL og Flemming fremlægger. 

Vigtigt med en anerkendende og involverende proces. 

Høringsrunde efter det første ”færdige” udkast. 

Kunne der evt. være en teaser på valget til forældremøde vedr. opstilling til SB-valg 

Fast punkt på dagsorden i dette skoleår – opfølgning på status på tidsplanen. 

Kunne elevrådet være dem vi hører efter første udkast, + SB (forældredelen). 

Vi aftaler at fortsætte processen som beskrevet. 

 

 

7. 

 

Det fortsatte arbejde vedr. retningslinjer/principper O/PL 

PL laver udkast til principperne til næste SBmøde, hvor vi så drøfter fordelingen af 

principperne. 

Der laves et ekstra møde, som bliver et arbejdsmøde, hvor vi i grupper drøfter udspil-

let. Dette bliver den 21. november kl. 18.30. 

Når udkastet er lavet sendes dette til læsning hos SB, således at det er læst inden 

mødet i oktober. 

 

 

8. 

 

 

Orientering fra ledelsen O / DN 

- Synlig læring: Oplæg fra Martin Steno i dagene omkring sommerferien + 3 for 

grupper med frivillige medarbejder, som har valgt at deltage i dette projekt. 

- Interne kurser på dagene efter ferien, hvor vores egne medarbejdere afholdt 

kurser 

- Kort info om det arbejdet med tag, ventilation og facaderenovering. 

- Nye møbler til kantinen, vi har forsøgt at tage højde for støj, praktisk brug 

m.m.  

- Cirkus projekt 

 

  



  

  
    

9. Evt.  

Brev til Stevns Kommunen fra Strøbyskolens SB vedr. trafikale forhold - skolevejen. 

Ændringer sendes til Rasmus indenfor 24 timer. 

 

 

 

Planlagte skolebestyrelsesmøder:  

24/10 – 21/11 ? - 5/12 – 30-01 – 13/3 – 24/4 – 19/6 

 

Punkter til kommende møder: 

- Bestyrelsens rolle, bestyrelsesmedlemmers forskellige roller og arbejde  

- Hvordan sikrer skolebestyrelsen at have fingeren på pulsen 

- 2020-plan vedr. linjefagsuddannelse, lærere. Hvordan arb. vi med det på Strøbyskolen ? 

- Hvordan arbejder vi videre med vores nye værdiord på Strøbyskolen? 

- Hvordan forholder vi os som skole til det øgede børnetal? 

 

 

  



  

  
    

STRØBYSKOLENS VISIONER & MÅL: 
April 2017 

 
Strøbyskolens vision er, i samarbejde med forældre og elever, at være 

en udviklende og inkluderende folkeskole – et fællesskab med plads til 
den enkelte, hvor der er fokus på både faglighed og trivsel. 

 

 
Strøbyskolens værdier bygger på: 

 Faglighed & læring 

 Fællesskab & respekt for hinanden 

 Ansvar & forpligtende samarbejde 

 Engagement & motivation 

 Udvikling & nytænkning 

 
Målsætninger: 

 Strøbyskolen arbejder for, at alle elever mødes med udfordrin-

ger på deres niveau og derved udvikler sig til den bedst mulige 

udgave af sig selv. 

 

 Strøbyskolen arbejder for, at alle elever trives og udvikler so-

ciale og personlige kompetencer til at begå sig i livet. 

 

 Strøbyskolen arbejder for, at alle elever forlader skolen med 

lyst og ambitioner til at fortsætte med at uddanne sig. 

  



  

  
    

Tidsplan for udarbejdelse af antimobbestrategi Strøbyskolen 2017 2018 

 

Igennem mange år har vi på Strøbyskolen arbejdet med trivsel i klasserne både via det daglige 

arbejde af lærere og pædagoger, samarbejdet med forældre og elever samt det både forebyg-

gende og indgribende arbejde af skolens AKTteam. 

Vi har en trivselshandleplan og sidste år udarbejdede AKT en antimobbestrategi. 

 

Fra indeværende skoleår er det lovpligtig, at alle skoler har en antimobbestrategi.  

 

For at give en sådan plan det bedste udgangspunkt for implementering og derved succes, vi l vi 

derfor gerne involvere alle skolens elever, forældre og pædagogiske medarbejdere. 

 

Målet er at; Opdatere vores antimobbestrategi med udgangspunkt i nyere viden. 

 

 

Tids-

rum/periode 

Indhold og aktivitet Involverede 

Skoleårene 

15/16 + 

16/17 

Fokus på antimobbestrategi i skolebestyrelsen. 

”Drop mob” fra Børn og forældre og Red Barnet inviteres til 

et skolebestyrelsesmøde, hvor AKTteamet også deltager. 

Der besluttes at nedsætte et udvalg som kigger nærmere på 

skolens nuværende tiltag og handleplan samt indtænke inspi-

rationen fra ”drop mob”. 

 

Skolebestyrel-

sen + AKTteam 

August 2017 Udvalget mødes og udarbejder et forslag til involvering af 

udarbejdelse af antimobbestrategi med ”Drop mob” som in-

spiration. 

 

PL, KN, Jacob 

og Flemming 

fra SB 

August 2017 Forslaget er i SB SB 

 

Oktober/ 

november 

2017 

Person fra Red barnet deltager på et pædagogisk møde, hvor 

denne informerer om begrebet mobning, nye tal, viden osv. 

Vi bliver samlet sporet ind på, hvad mobning reelt indebærer 

og hvad vi kan/skal være opmærksomme på. 

 

Lærere og 

basepædago-

ger 

November/ 

december/ 

januar 

2017/18 

Akt-teamet besøger alle klasser med en på forhånd defineret 

spørgeramme og samler alle tilbagemeldingerne sammen. 

AKT + PL udarbejder spørgerammen. 

 

AKTteam + alle 

klasser + lære-

re + pædago-

ger 

 

November/ 

december/ 

januar 

2017/18 

Efter hvert AKTbesøg på en given årgang i forhold til udar-

bejdelse af denne antimobbestrategi, lægges en lille film + 

spørgeskema på de aktuelle forældreintra. 

Forældrene opfordres til at spørge ind til samtalen i klassen 

samt besvare spørgeskemaet. 

Udvalget udarbejder spørgerammen og samler op på svare-

ne. 

Den samme teaser som vises i klasserne lægges på 

forældreintra. 

 

PL, KN, Jacob 

og Flemming 

fra SB 

Februar/ 

marts/ 2018 

Elevers og forældres besvarelser præsenteres på et pædago-

gisk møde, hvor medarbejdere får tid til at drøfte disse be-

svarelser og komme med tilbagemeldinger om initiativer til 

 



  

  
    

forebyggende og indgribende initiativer til en antimobbestra-

tegi. 

 

April/ 

maj/juni 2018 

Opsamling og udarbejdelse af ny antimobbestrategi for Strø-

byskolen samt præsentation på PM og SB 

 

PL, KN, Jacob 

og Flemming 

fra SB 

Efterfølgende Udkast i høring hos elever, forældre og medarbejdere inden 

den færdige antimobbestrategi erklæres færdig. 

 

 

 

 

 
 

 


