
  

  

 

    

 

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2020/21-2 

Tid: Onsdag den 30. september 2020, kl. 18.00-20.30 
Sted: Strøbyskolen – mødelokale 30 i stueetagen v/Naturfagslokalerne 

Fraværende: Anja, KS, Helle, Sabrina 
Ordstyrer:       Marie Louise 

 

  

Referat 

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

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

 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

2. 

 

 

Elevrådet – (5 min.) elever og PL/O 

David 8. årgang - formand 

Frida 7. årgang - næstformand 

4.-9. årgang ca. 20 elever fra årgangene. 

Eleverne har haft 2 møder indtil videre. Elevrådet ønsker at atletikbanen istandsættes 

og ønsker borde-bænkesæt til skolen. 

Skolen har søgt Børneudvalget om tre projekter: atletikbanen, forbedring af inde- og 

udemiljøer. 

 

 

3. 

 

 

 

Status vedr. Corona, orientering (DN – 15 min.) /O 

Generel status på skolen 

Besøg af kommunens hygiejneteam den 29.09 

Elever, der testes og venter svar – undervisning 

Plan - hvis vi skal hjemsende klasser/årgange 

Skolen har et internt sæt retningslinjer, som vi løbende forsøger at justere på. Her 

forsøger vi at gøre det så klart som muligt. Disse retningslinjer drøftes også i skolens 

MED-udvalg. 

Smittetallene stiger på landsplan og i Stevns Kommune og vi er meget opmærk-

somme på, om vi skal lave yderligere tiltag.  

Der er fagfolk omkring skolen, bl.a. sundhedsplejerske, skolechef og patientsikker-

hedsstyrelsen, som vil hjælpe skolen, hvis vi står i den situation at en elev eller med-

arbejder er smittet og vi er nødsaget til at sende elever eller årgange hjem. 

Det er vigtigt med information ud til forældrene, hvis en klasse og/eller en årgang 

sendes hjem.  

Der arbejdes på at etablere faste håndvaske ved alle indgange til skolen. 

Vi mener ikke at rengøringen på skolen på nuværende tidspunkt på nogen måde er 

tilstrækkelig nok. Vi har givet information om den manglende rengøring videre, til de 

der har ansvaret for området. 

 

 

4. 

 

Budget 2021 – (10 min. DN)/O 

Budget proces 

Høringssvar 

DN informerer om processen i budgettet for Stevns kommune. 

 

  



  

  
    

5. Opfølgning på forældremøder (20 min. Louise og Jacob) O-D 

Oplevelsen af, at vi skal være bedre til at få koordineret i detaljer, hvad er skolebe-

styrelsens opgave og hvad er lærernes opgave på forældremødet. Her var der et par 

misforståelser på de afholdte møder. Det er vigtigt, at der kort forinden er talt med 

de respektive teamkoordinatorer, dette giver færre misforståelser om indhold og tids-

plan. 

Finn var på 9. årgang og det gik rigtigt godt. Det må vi huske de kommende år. 

Opfølgning i de respektive teams/årgange: kontaktforældre og klasseaftale meldes ud 

til forældrene samt til administrationen – og videreformidles til SB. 

 

Til næste forældremøde kommende skoleår: 

Hvad har I brugt klasseaftalen til, hvad skal den nye klasseaftale bruges til? 

 

 

 

6. 

 

Skolens principper – (30 min. Jacob) – D 

Årets arbejde med principperne – alle/arbejdsgruppe? 

Principper vedr. indskoling, valgfag og forældremøder skal revideres. 

Behov for nye principper – ”skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige 

og sociale fællesskaber” 

- Arbejdsgruppe Claus, Jacob og Pia. Arbejdsgruppen skal have et udkast klar til 

SB-mødet 30. november 2020. 

 

 

 

7. 

 

Skolens bestyrelsesarbejde i dette skoleår (50 min - alle / D 

Forslag; 

- Alkohol hos unge, udspil hvordan kan vi arbejde med at få flere forældre med 

til vores SSP-forældremøder, hvordan kan vi arbejde med involvering af både 

elever og forældre i forhold til problematikkerne omkring alkohol i Stevns 

kommune 

- Vision og værdier – hvordan kan både vores og Stevns kommunes visioner im-

plementeres? Skal vi genbesøge vores egne skrevne værdier. 

- Hvordan bevarer vi motivationen for at lære fx lektiehjælp, differentieret un-

dervisning 

- Branding – hjemmeside og profil fx fællesskab, dannelse, fællessang 

- Princip for understøttende undervisning + motion og bevægelse 

- Tilsyn med principarbejdet, SB primære arbejde 

- Bestyrelsens adgang til data 

- Elevfravær – princip og skabeloner 

- Sundhedsplejerske 

- Kommunikation m. skole og hjem 

- Samarbejde ml. SB og personalet i skolen, hvordan udvikler vi dette 

- Højere kvalitet v. lærerfravær 

- Vision om bæredygtighed 

Alle har til næste gang overvejet hvilke emner, man ønsker at arbejde videre med. 

 

 

8. 

 

Orientering fra ledelsen (15 min. DN og PL) O 

- Personalenyt 

- Elevudmeldinger fra SFO-pasningen, særligt i SFO2 



  

  
    

- Peter Mygind, skubbes til foråret (drøftelse) 

 

 

9. 

 

Evt.  (15 min) 

 

 

Punkter til næste møde:  

 

 

 

 

Kommende møder: 

Torsdag den 22.10 (uge 43)  

Mandag den 30.11 (uge 49) 

Tirsdag den 12.01 (uge 2) 

Onsdag den 03.03 (uge 9) 

Torsdag den 15.04 (uge 15) 

Torsdag den 20.05 (uge 20 

 


