
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2016-17/2 
 

Tid: Tirsdag d. 11. oktober 2016, kl. 18.30 – 21.00 
Sted: 1. sal Strøbyskolen 

SUP: 
Deltog ikke: Marie Louise, Ulla, Thea og Mille (elevrådet), Flemming, Ulf, Bjarne Lykke 
Ordstyrer: DN  
 

  

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

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

 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden. B / Ordstyrer 

 

 

2. 

 

 

Nyt fra elevrådet. O/Elevråd 

Elevrådet har meldt afbud. (Thea og Mille fra 7. årgang). 

 

 

3. 

 

I et forsøg på at komme det i møde, at politikerne har svært ved at nå hele vejen 

rundt i forhold til dialog, går Anton med på disse bestyrelsesmøder for at drøfte rele-

vante problemstillinger eller svare på konkrete spørgsmål. 

 

Besøg af centerchef Anton Svendsen O/ 

- lidt kommentarer vedr. budget 2017: Stadig ingen konkrete afklaringer på 

hvad der bliver besluttet. Konkrete spareforslag kan læses, men under selve 

KB-mødet kan der fortsat stilles nye forslag. I alt skal der spares 15 mio. i 

kommunen.  

 

- hvilke tanker er der mht. ændringer af skoledistrikterne: Der er mange penge i 

at danne klasser så kvantitativt så muligt. En klasse koster 6,3 mio i dens le-

vetid uanset om der er 11 eller 27 i klassen. Fremadrettet vil de lokale børne-

tal svinge meget. Hvis man laver fleksible distrikter, kan der spares mange 

penge. Dette er dog ikke besluttet og beslutningen er landet i kommunalbesty-

relsen. Den givne beslutning får først virkning fra 2017/2018. 

 

Der er også tale om søskendegaranti, afhængig af hvilken model der vælges. 

 

Vi drøfter hvilke konsekvenser det kan få, hvis vores distriktsbørn søger ud af 

kommunen og går på fx privatskoler i Køge Kommune. 

. 

- refusioner for langtidssygemeldinger: 

Der er udsigt til at der refusion ved langtidssygemelding, men beslutningen er 

ikke endeligt vedtaget og defineret. I alle de år refusionen har været afskaffet, 

har det været drøftet i MED, SB, høringssvar m.m. 

 

- bufferpuljen, så man undgår besparelser i løbet af skoleåret: øget lidt. Vi kan 

gå næste år i møde, hvor vi ikke nødvendigvis kan forvente de store besparel-

ser i løbet af skoleåret. 

 

- lærernes arbejdstid – kan vi forvente at fortsætte med de 780 timer: Der har 



  

  
    

været arbejdet med et alternativt budget som nedsatte lærernes arbejdstid, 

dette bliver dog formentlig ikke tilfældet. 

 

- hvordan ser det ud mht. de andre punkter/områder, som har været nævnt i 

balancekataloget, såsom SFO-2, 6.7 timer til øvrig undervisning, ledelsestid: 

Der gives samme tid (ledelsestid, sekretær, pedeller m.m.) til alle skolerne 

uanset skolens størrelse på nuværende tidspunkt. På nuværende tidspunkt 

skønner forvaltningen ikke med den nye skolereform, at der kan spares på le-

delsestid. 

 

- hvad sker med bygningerne: Vi forventer at der i løbet af den kommende peri-

ode oparbejdes en mere systematisk tilgang til vedligeholdelse af bygninger og 

en flerårig plan på hver enkelt skole. Alle, både på skolen og i forvaltningen, er 

rigtig kede af den proces der har været med etableringen af udluftningssyste-

met på Strøbyskolen. 

 

- Kommende dialogmøde bliver med skoleleder og formand, dette afholdes 5. 

december 2016. Forslag til dette bedes indsendt inden 25. oktober 2016. Der 

har været drøftet forskellige muligheder for dialogmøder med politikerne, men 

man er landet på denne model, koblet med Antons besøg på skolebestyrel-

sesmøder. Vi aftaler at eventuelle punkter til dette møde indsendes til skolen 

senest mandag d. 24. oktober 2016. 

 

- Fartgrænse på Lendrumvej – du må køre efter forholdene. Trafikmålingen vi 

havde, viste at der ikke var så mange, der kørte for stærkt. 

 

 

4. 

 

 

Evaluering af skolebestyrelsens besøg på årgangenes forældremøder D/ alle 

Tilbagemeldingen er at det har været en god gennemgang/årsberetning af skolebe-

styrelses arbejde. Godt med kort oplæg på 10 min – hvor bestyrelsens arbejde er 

blevet synliggjort.  

Det gode ved oplægget er også, at det nogenlunde er det samme, som siges på alle 

årgangene. 

Modellen kan evt. bruges for kommende skoleår. 

 

 

5. 

 

 

Drop Mob-projekt O/ Ulla 

Beslutningen om at søge dette projekt er truffet med kort frist. Strøbyskolen har fået 

tildelt projektet. Oplæg til bestyrelsen d. 30. januar 2017. Kl. 19.00-21.00. 

Projektet er ”Skole og forældres” projekt. 

 

 

6. 

 

 

Skaterprojekt O/Ulf 

Ulf sender mødedato ud til efter efterårsferien, hvor der skal afklares om projekt med 

flygtninge kan benyttes eller om vi skal købe en færdig model. 

Vi skal dog være opmærksomme på tegninger og sikkerhed. Skaterbaner er aktivi-

tetsområde og ikke legeplads. Derfor er der ikke de samme regler for fx faldunderlag. 

Vi påtænker rampeområde ved indgangen til den gamle skolegård ved vores rulleom-

råde. 

Vi påtænker at beslutningen tages hurtigt, således at det kan igangsættes i indevæ-

rende budgetår. 

Det kunne være smart at købe i rustfrit stål, lidt vedligeholdelse m.m. Måske kan 

man købe det brugt. Vi har kig på eventuelle flytbare elementer, som kan flyttes hvis 

vi på et tidspunkt får mulighed for at udvide rulleområdet. 

Næste SB møde er skæringsdato for beslutningen. 

 

  



  

  
    

7. 

 

Trafikgruppen vedr. skolen P-plads, busholdepladser O /DN 

Trafikgruppen har mødtes flere gange. Skolen har oplevet at repræsentanter fra Tek-

nik og Miljø samt politi har været meget lydhøre. 

DN gennemgår med tegning af skolen trafiktælling og skolens nuværende og fremti-

dige behov. Nuværende tanke går på at lave fire busholdepladser på nuværende af-

sætningsplads og op langs Lendrumvej. 

Cykelsti bag om volden og etablering af nye cykelparkeringspladser. 

Denne model koster over 3 mio. Nu sendes forslaget op til anlægspuljen i Stevns 

Kommune. 

Vigtigt med signalværdien i, at der er nok cykelparkeringer. 

 

 

8. 

 

 

Nyt i tal O/ DN – bilag 

- årsopgørelse vedr. nye elever/elever der er flyttet: se bilag. Forslag om at 

fortsætte med at lave dette datamateriale, således at vi evaluere mere kvalita-

tivt på dette område. 

- elevresultater afgangsprøver, nationale test: se bilag. 

OBS på at tal er tal og vi skal stadig huske at se hele vejen rundt om barnet. 

 

 

9. 

 

Orientering fra ledelsen O/DN 

Kunststofbanen har vi været så heldige at kunne benytte indtil nu, men vi har des-

værre fået at vide, at vi ikke længere har den mulighed. Grunden er at flade sko øde-

lægger græsset og den skal repareres for 70.000 kr. Fremadrettet må vi derfor kun 

benytte banen i idrætstimerne. 

 

Vi får malet tre klasselokaler på 4. årgang, søjler i kantinen, porten i Indskolingshuset 

på indersiden. Der er planlagt solafskærmning og facadeskifte i Indskolingshuset (i 

sommerferien 2017/18). 

Vi har haft ny vandskade i billedkunst i forbindelse med tagrenovering. 

 

Nye veje – et fælles kommunalt projekt i 8.-9. klasse for 45 elever, hvor der har væ-

ret fokus på at skabe ny motivation hos de unge mennesker. De har lige været 14 

dage i camp, som bliver fulgt op af en ekstra lektion resten af skoleåret. 

 

 

10. 

 

Evt. 

Kort drøftelse af elevplaner – vi har nu besluttet på skolen og i kommunen at fremad-

rettet skal vi bruge MEEbook til både elevplaner og årsplaner. 

 

 

 

 


