
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2017-18/2 
 

Tid: Tirsdag den 24. oktober 2017, kl. 18.30 – 21.00 
Sted: Strøbyskolen – 1. sal 
Fraværende: Jakob, elevrådet, Bjarne Lykke, Anja 
Ordstyrer:  
 

  

Referat 

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

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

 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

 

2. 

 

 

Nyt fra elevrådet  

Orientering ved DN (elevrådet fraværende). 

Mobilpolitik er drøftet i pædagogisk udvalg, pædagogisk møde samt nu også i elevrå-

det 

Udleveret bilag fra det store elevråd om mobilpolitik. 

På mellemtrinnet har de siden sommerferien afprøvet, at mobiltelefoner holdes i ta-

skerne medmindre, at de bruges konstruktivt i undervisningen. 

 

 

3. 

 

Budgetopfølgning 2017-3 / O/HS 

Hanna gennemgik budgetopfølgningen. 

Lige nu forventer vi ved udgangen af 2017 - et overskud i SFO-ernes regnskab på 

37.000 kr. og i skolens regnskab på 337.000 kr. 

 

 

4. 

 

 

2020 plan vedr. linjefag O / DN  

Orientering ved DN: gennemgang af oversigt over medarbejdere med linjefag og til-

svarende kvalifikationer i forhold til hvilke klasser og fag de underviser i. 

I 2020 er der en forventning om, at 95% af undervisningen skal læses af lærere med 

linjefag eller kvalifikationer i de fag, som de underviser i.  

 

Vi prøver at videreuddanne de medarbejdere, vi har mulighed for. 

På skolen har vi mange faglige vejledere, som kan assistere lærere og pædagoger. 

 

Overveje uddannelse fælles indenfor kommunens grænser. 

Skolebestyrelsen ønsker en opfølgning på punktet om et års tid. 

  

 

5. 

 

 

Trivselsrapport - bilag vedlagt O-D / DN  

DN informerer om skolens trivselsmåling. 

Vi kan se, at de fleste tal både på Strøbyskolen, i Stevns kommune og på landsplan 

ligger forholdsvis tæt på hinanden både i sammenligning med hinanden og i løbet af 

de tre år. 

På klassekonferencer, som afholdes på årgangene  i løbet af året, følger både ledelse, 

vejledere og team op på både det faglige og trivselen, dette gøres ud fra både test og 



  

  
    

den daglige opmærksomhed. 

 

Drøftelse af hvordan vi bedst muligt som skolebestyrelse følger op på trivselen – sær-

ligt i forhold til de punkter, hvor der er udfordringer.  

 

Skolebestyrelsen ønsker tilbagemelding efter hver klassekonference om de aktuelle 

årganges trivsel og eventuelle tiltag. 

 

Ved større udfordringer omkring en klasses/årgangs trivsel og tiltag gives der løbende 

information om dette til skolebestyrelsen. 

 

 

6. 

 

 

Orientering fra ledelsen O/DN + trafik fra Rasmus 

- Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budget 2018 bl.a. besluttet: 

 at timer til øvrig undervisning hæves næste skoleår fra 6,7 til 8 (timer pr. 

elev) 

 Lærernes undervisningstid nedsættes fra 780 til 750 timer fra næste sko-

leår. 

- Grænsen for hvornår vi må indskrive børn udenfor distrikt (=frit skolevalg) er 

nedsat fra 26 elever i en klasse til 24 (besluttet i Komm. Best. 12.10.2017 og 

træder i kraft med det samme) 

- Sidste skoleår blev 46 elever indmeldt og 43 udmeldt på Strøbyskolen. 

- Rødt bånd, orientering om hvordan vi er kommet fra start omkring dette. Gi-

ver mulighed for kortere dage for eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen. 

- Motionsdag – det en rigtig god fælles oplevelse. 

- Drop Mob på pædagogisk aften med oplæg fra Kristian Frydkjær og foredrags-

holder Jenny Bohr. 

- Tagrenovering af de sidste bygninger går nu i gang og forventes færdiggjort i 

marts 2018 

 

 

7. 

 

 

Det fortsatte arbejde med retningslinjer og principper O-D / PL 

Bilag sendes ud fredag i uge 41. 

Emnerne fordeles i grupper. 

Opstart af drøftelse i grupperne. 

Der afholdes ekstra arbejds-bestyrelsesmøde, hvor vi arbejder videre med retnings-

linjer og principper i grupperne: torsdag den 23. november kl. 18.30-21.00. 

 

Fælles drøftelse og beslutning på mødet den 5. december. 

 

Fordeling af grupper; 

- Princip 1; Dorte, Rasmus, Trine 

- Princip 2, 3, 4; Pia L., Marie Louise, Flemming, Jacob, Martin 

- Princip 5-9; Pia K., Ulla, Anja 

 

 

8. 

 

Evt. 

Tilbagemelding fra politikerne til Rasmus om trafikale forhold til og fra Strøbyskolen 

 

Årshjul – at vi kigger på dette fremadrettet hver gang, så vi er forberedte til kom-

mende møde. 

 

 

 

Planlagte skolebestyrelsesmøder:  

23/11 – 5/12 – 30-01 – 13/3 – 24/4 – 19/6 



  

  
    

 

 

Punkter til næste møder: 

 

- Årshjul 

- Karakter-statistikker fra juni 2017 er tilgængelige ca. nov. 2017 

- Bestyrelsens rolle, bestyrelsesmedlemmers forskellige roller og arbejde 

- Hvordan sikrer skolebestyrelsen at have fingeren på pulsen ? 

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

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

 


