
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2019/20-3 

Tid: Torsdag den 24. oktober 2019, kl. 18.00-20.30 
Sted: Strøbyskolen – mødelokale 33 – på 1. sal 
Fraværende: Anya, Line og elevrådsrepræsentanter 
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 (10 min. Formand: Smilla 8. årgang, næstformand: David 7. årgang, var 

ikke tilstede, så Dorte fortalte lidt om hvad de arbejder med i øjeblikket: 

Det lille elevråd har på første møde talt om legepladsønsker. 

Det store elevråd har også talt om udemiljøer for de store elever, afholdelse af skral-

dedag og salg af æbleskiver. 

I begge elevråd har man talt om kantinen, lange køer og ønsker til udbud. 

 

 

3. 

 

Principper for indskolingen på Strøbyskolen (30 min.) B/ GL, JU, Flemming, Line 

Bilag fra arbejdsgruppe 

Kort status vedr. den videre proces med drøftelser i indskolingen om struktur/model 

Der er taget udgangspunkt i de eksisterende principper, hvor vi har arbejdet med at 

vi fortsat kan videreudvikle vores indskoling og indskolingsmodel. 

Skal der en forældredel med? 

Er det for åbent et princip? 

Princippet skal ligne de andre princippers opbygning. 

GL og JU arbejder videre på princippet, derefter sender skolen det ud til høring eller 

tager det med til mødet. Jacob kommer med input 

Mål og midler skal skilles ad. 

 

 

4. 

 

Evaluering af fokus på kommunikation ved forældremøderne (20 min.) O-D/Marie 

Louise  

Tilbagemelding fra lærerne 

Tilbagemeldinger fra forældremøder i forhold til skolebestyrelsens deltagelse: 

• God effekt at forældre siger noget om forældrekommunikation, det betyder 

noget at det ikke ”bare” er lærere og pædagoger 

• To ting – både drop mob og SB, blev lidt for meget. 

• Efterfølgende har vi hørt flere positive tilbagemeldinger om, at I som skolebe-

styrelse melder ud om den gode tone. Oplevelsen er desværre, at det stadig 

ikke har en effekt på enkelte forældre. 

• En bestyrelsesrepræsentant til hver klasse på 2. årgang 

• Stor tak fra lærerne om den gode tone. Kan SB medlemmer bruge forældrerå-

det noget mere sammen med lærerne? 

• Kan vi udbygge samarbejdet mellem skole og hjem? 



  

  
    

 

 

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmer: 

- Vi drøfter rollen som SB medlem, ved deltagelse i forældremøder, hvad kan 

man svare på og hvad kan man stå inde for. Kan vi evt sige, at hvis forældre 

har henvendelser, så skal det efterfølgende være på skrift. Skriv i stedet. Kan 

et SB medlem have svar på alt? Det kan man ikke, man kan give videre til læ-

rere og ledelse. 

- Hvad er den gode tone egentlig? Kan vi arbejde med det i klasserne? 

 

 

5. 

 

Det fortsatte arbejde med ”den gode kommunikation”(20min.) D-B / Marie Louise 

Punkt 5 og punkt 6 slås sammen. 

Der arbejdes i første omgang med kontaktforældre, hvordan vi laver en pixi-udgave 

til deres arbejde. Derudover kan kontaktforældrene være med til at bidrage til den 

hvordan vi arbejder videre med den gode kommunikation. 

 

Hvordan kommer videre med dette arbejde. 

- Kontaktforældre, hvordan kan vi gøre dette bedre eller inddrage dem mere 

 

 

6. 

 

 

B /Marie Louise, Jacob 

Beslutning om den videre plan/opgave for en ny arbejdsgruppe 

Nedsættelse af arbejdsgruppe – som skal inddrages i at lave en pixi-udgave til, hvad 

arbejdet som kontaktforældre består af.  

Arbejdsgruppen: Dorte, Jacob, Finn, Martin, Marie Louise. Marie Louise er tovholder 

og indkalder til det første møde. Arbejdsgruppen kommer med et udspil til SBmødet i 

januar. 

 

 

7. 

 

Kommunikationsplan (15 min.) – B/ DN 

(punkt med bilag fra sidst) 

Kort status vedr. AULA 

Det er endnu ikke besluttet, hvornår vi går i luften. 

Vi lukker ned fra personaleintra fra 1. nov. til den interne dokumentation. Derefter 

foregår intern kommunikation blandt personale i 365 og i teams. 

Der er mange interne kommunikationsredskaber som fungerer i intra, som endnu ikke 

fungerer i AULA. Anbefalingerne fra de tre skoler på møde i dag, er at indførelse af 

AULA udskydes til august 2020. 

 

Kommunikationsplanen vedtages, og tages i brug eller lægges ud, når AULA tages i 

aktivt brug. 

 

 

8. 
 
Tilbagemelding fra dialogmøde (10 min.) O /Jacob, DN 

Tre punkter på som BUL havde sat på. Oplevet som god dialog og godt møde. 

Pres på folkeskolerne hænger sammen med økonomi. 

Lovet at der kigges på gennemsnitslønninger. 
 

9. 

 

Rengøring (10 min.) D–B/ Marie Louise, DN 

Beslutning om det videre forløb. 



  

  
    

Bilag med kladde til henvendelse forvaltningen 

Se noter på bilaget. 

Marie Louise meddeler de andre skolebestyrelser, at vi sender vores eget brev og de 

må meget gerne bakke op ved at sende deres skriv. 

DN retter kladden til og sender den rundt til bestyrelsen. 

 

 

10. 

  

Orientering fra ledelsen (15 min) O - DN 

- Strøbyskolen lige nu 

- Åben skole kanon 

- Besøg fra Arbejdstilsynet 

- Budgetforhandlinger 

- Lejrskolen på 9. årg. 

 

 

11. 

 

Evt. 

 

 

 

Punkter til næste møde: 

Kantinens udbud af madvarer (pga. henvendelse vedr. madordning a la børnehaverne) 

DROP MOB 

Økonomi 2019 

 

 

Punkter til 7. januar 

- Arbejdsgruppen kommer med et udspil om den gode kommunikation 

 

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) – ændres til mandag den 24/2 

Torsdag den 2/4 (uge 14) 

Mandag den 8/6 (uge 24) 

 


