
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2019/20-2 

Tid: Tirsdag den 17. september 2019, kl. 18.30-21.00 
Sted: Strøbyskolen – mødelokale 33 – på 1. sal 
Fraværende: Ulla, Anya, Line, elever 
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. 

 

 

Elevrådet (5 min.) 

Elevrådet har ikke fået valgt formand og næstformand endnu. 

 

 

3. 

 

Nationale test (30 min.) – O-D/DN 

Se Bilag 

Læse- og matematikvejledere deltager og gennemgår resultaterne og fortæller om 

særlige indsatser. 

Juliane (JU) og Christina 

 

Fælles 

Nationale test er et supplement til andre faglige test. 

Vi drøfter om vi kan bruge de nationale test hvert år. 

Nogle år når vi over gennemsnittet og andre år gør vi ikke. Det afhænger i høj grad 

også af den pågældende elevgruppe. 

Ved hver test, skal vi huske at forholde os til det vi ser i dagligdagen hos de enkelte 

elever. En test er også et øjebliksbillede. 

Svært som forældre at få denne test med hjem i skoletasken. Skal vi blive bedre til at 

kommunikere omkring resultatet eller det vi mener vi får ud af testen, sammenholdt 

med den sunde fornuft vi ser hver dag. 

Hvad er man som forældre klædt på til at få med hjem af resultater? 

Testene kan være en prøve på at gå til test. 

KS – testene tester ikke det som står i formålet for faget. 

Er der behov for en fælles udmelding fra skolen vedr. hvad vi bruger testene til som 

underviser og skole. Hvad skal vi melde ud 

Mangler lidt hvor Strøbyskolen ligger resultatmæssigt. 

 

Dansk 

De nationale test er med til at finde de elever som kan have læsevanskeligheder – 

her ordblinde. Vi kan også se om eleverne udvikler sig. 

Alle bliver mødt på deres maks. præstationsevne. JU anbefaler, at vi kigger på det 

kriteriebaserede. 

Vejlederne vejleder lærerne til at undervise den aktuelle målgruppe efter test og klas-

sekonferencer. I matematik kan vi se progression 

Langt hen ad vejen en god stemning fra elevernes side i dansk nationale test. 

JU anbefaler, at 2. årgangs test udelades. 

I Stevns kommune har vi et kommunalt testprogram i læsning, som vi også er glade 



  

  
    

for. 

 

Matematik 

Strategier testes ikke i de nationale test i matematik – det er mangelfuldt. 

Testene er hængt op de fælles mål. 

Svært efterfølgende at gå i dybden med hver enkelt elev, men god til at skabe et 

overblik. 

I matematik bruger vi også andre test, som er aftalt i kommunen. Disse test retter 

vejlederen selv. 

 

 

 

4. 

 

Trivselsmålingen 2019 (45 min.)  O-D/PL 

Bilag med årgangenes fokuspunkter 

Opfølgning fra sidste møde 

Bestyrelsens input. 

PL fremlægger årgangenes fokuspunkter i et overbliksskema. SB giver en positiv til-

bagemelding på det skabte overblik. 

Generelt kan vi se, at det med ensomhed og frygt for at blive grinet af fylder på 

mange årgange. 

Vi aftaler at der til næste år fremlægges en lignende opsamling, således at det bliver 

et kontinuerligt punkt på dagsordenen i efteråret på SB. 

 

Drop Mob sammenfatning 

Første udkast er ved at være klar. Sidste forældremøder skal afholdes og udkastet 

skal dernæst på pædagogisk møde. Efterfølgende på november-mødet deltager ET, 

skolens inklusionsvejleder og fremlægger skolens antimobbestragi. 

 

 

5. 

 

Specialtilbud på Strøbyskolen (30 min.) O-D/DN 

Solstrålen – plan vedr. flytning til Lodbjerggårdsvej 

Høring og videre drøftelse 

DN fremlægger problematikkerne omkring at flytte Solstrålen og uddyber hørings-

svar. Det største problem for eleverne er skiftet. 

24. september er der børneudvalgsmøde, hvor en evt. flytning bliver drøftet. 

 

 

Forslag fra forvaltning og BUL om ændret ressourcetildeling til de generelle specialtil-

bud – se bilag 

Kort gennemgang af forslag 

Høringssvar – frist endnu ikke udmeldt 

DN fremlægger tal og argumenter og der drøftes pædagogiske overvejelser for en 

eventuel ny tildelingsmodel. 

 

 

 

6. 

 

 

AULA (5 min.) O-B / DN 

Status vedr. AULA 

Folder til forældre – bilag 

Strøbyskolens kommunikationsplan (drøftet i maj 2019) 

Strøbyskolens ledelse og IT-medarbejdere anbefaler at AULA implementeringen ud-



  

  
    

skydes. 

Folder og kommunikationsprocedure udskydes til næste gang. 

 

 

7. 

 

Rengøring (10 min.) O-B / Marie Louise 

Henvendelse til forvaltning /BUL/Teknik og Miljø vedr. den lave standard for rengørin-

gen på skolerne. 

 

Evt. fælles med de øvrige bestyrelser. 

Marie Louise har henvendt til de andre skolebestyrelser og vi afventer svar indtil næ-

ste møde ellers så skriver vi fra Strøbyskolen. 

DN udarbejder et forslag til henvendelse. 

Punktet tages på i oktober. 

 

 

8. 

 

Lille dialogmøde med BUL den 25.09 (10 min.)/ Marie Louise, Jacob 

BULs punkter: 

Fastholdelse af eleverne på de stevnske folkeskoler 

Elevtrivsel 

Styringsramme for skolebestyrelserne – ønskes der ændringer vedr. valgperiode, 

sammensætning – se bilag 

Jacob deltager i stedet for Marie Louise. 

 

 

9. 

 

Orientering fra ledelsen (5 min.) O / DN 

 

 

10. 

  

Evt. 

Jacob vil sammen med de andre skolebestyrelser i Stevns Kommune skrive til Stevns 

Kommune og bede dem om at bruge den nye aftale mellem regeringen og KL om 

kommunernes økonomi i 2020 til at undgå besparelser på skoleområdet. 

 

 

 

Planlagte skolebestyrelsesmøder 2019/2020:  

 

Tirsdag den 13/8 (uge 33) 

Tirsdag den 17/9 (uge 38) 

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 møder 

- Evaluering eller opsamling fra skolebestyrelsespunktet på forældremøderne på oktober 

mødet 

- AULA folder og kommunikationsprocesser på oktober mødet 

- Drop mob procedure v. Eva, inklusionsvejleder på november mødet 

 


