
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2017-18/3 

 
Tid: Tirsdag den 5. december 2017, kl. 18.30 – 21.00 

Sted: Strøbyskolen – 1. sal 
Fraværende: Bjarne Lykke, Jacob, Martin kommer senere 
Ordstyrer:       Ulla 
 
 

  
Referat 
Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 
B=Beslutning, D=Drøftelse, H=Høring, O=Orientering 
Vi beslutter, at referatet sendes ud, når det er færdigredigeret.  
 

 
1. 

 
Godkendelse af dagsorden. 
Pkt. 3 udsættes til Martin er kommet. 
 

 
2. 
 

 
Nyt fra elevrådet O/Elevrådet 
Elevrådet har afholdt tre møder indenfor de sidste tre uger, møderne har  primært  

handlet om æbleskivesalg d. 13. december 2017. Alle har fået taget elevrådsbilleder 
Elevrådet har også talt om mobilpolitik i klasserne  – dette har Otto gjort. 
Digital trivselskursus på mandag d. 11. december 2017 i Sorø, hvor Otto fra 9. år-
gang (elevrådsrep.) deltager sammen Nico ( elevråds-lærer), Trine Mansa (IT-
vejleder) og Pia Lauridsen (ledelsesrep.). 
 

 
3. 

 
Valg af formand og næstformand  
B/ Forældrevalgte og medarbejdervalgte medlemmer. 
Kommunalbestyrelsen giver på  mødet den 30. nov. Ulf Lolk Larsen tilladelse til at 
udtræde af skolebestyrelsen og Martin Christoffersen tilladelse til at indtræde som 
suppleant i skolebestyrelsen. 
Valg af ny formand: Formand og næstformand vælges blandt de forældrevalgte med-
lemmer (forældrevalgte og medarbejdervalgte medlemmer har stemmeret, hvis der 

bliver brug for afstemning).   
Formand: Rasmus Alø Andersen 
Næstformand: Marie Louise Pehrson 
Tillykke med valget. 
 

 
4. 

 
Hvordan fører skolebestyrelsen tilsyn med skolen og har fingeren på pulsen?  
(se gerne Hæfte-5) O / DN 
Vores forslag er, at vi bruger hæfterne fra ”Skole og Forældre”. 
Vi drøfter blandt andet: 

- Kan vi evt. bruge APV-en som tilbagemelding? Dette er der opbakning til. 
- Opfølgning på de givne principper – målbart på hvert enkelt princip og hvad 

bruger vi af redskaber til at føre dette tilsyn?  
- Vi skal forholde os til de givne principper. 
Vi aftaler: 
- Vi skal afsætte tid til forventningsafstemning i forhold vores forskellige roller i 

en skolebestyrelse.  



  

  
    

- Ulla tager kontakt til ”Skole og Forældre”, for at invitere en repræsentant der-
fra, til at sammensætte et program til os som skolebestyrelse og til at komme 

og” styre” aftenen – det bliver d. 18. januar kl. 18.30-21.00. 
 

 
5. 

 
Årshjul / årsplan – se bilag med forslag fra ”Skole og Forældre” D-B/DN 
En måde for bestyrelsen at føre tilsyn på, men også til at administrere vores årlige og 
løbende arbejde. Skabelon vedtages med 4 kasser og listeform. Flemming kigger på 
dette og kommer med et forslag til indhold. 
  

 
6. 
 

 
Orientering fra klassekonference på 7. årgang O / DN 
Orientering ved DN. 

 
Årgangens lærere samt testlærer, AKT-lærere, Matematik-vejleder, læsevejleder og 
nærmeste leder er samlet. 

83 elever – mange elever på 3 klasser. 
I udskolingen deles der på hold. 7.klasses teamet har været obs fra starten af skole-
året på, hvordan der bliver arbejdet med regler og fællesskab. 
Emne fra digital mobning + dilemmakort (ud fra dette er der nedsat en pigegruppe). 
Efter samtalerunde hos eleverne og opfølgning, ønsker skolebestyrelsen en opfølgning 
inden skoleårets afslutning. 
 

 
7. 
 

 
Retningslinjer og principper O-D-B / PL 
Status fra grupperne. 
Fælles drøftelse og beslutning om det videre forløb. 
Gruppe to og tre er ikke færdige, derfor aftaler vi at arbejdsgrupperne finder et tids-
punkt internt til at arbejde videre i de respektive grupper i januar måned. Disse mø-
der afholdes inden 1. februar 2018, da grupperne senest 1. februar 2018 sender 
den endelige version af arbejdsgruppens arbejde til Hanna. De tre gruppers 

arbejdes sammenskrives og sendes ud til Skolebestyrelsen senest mandag d. 5. fe-
bruar. 
Fælles arbejdsmøde om principper mandag d. 12. februar kl. 18.30-21.00. 
 
Vi aftaler at drøfte mobilpolitik på dette møde.  
Ledelsen tager politikken med tilbage og prøver at sammenskrive ud fra de givne 
kommentare. Mobilpolitikken tages derefter med til et pædagogisk møde. 

 
IT-foredrag til valgmødet til forældre (TM og DN)  
Måske kunne dette tænkes nogle år i træk som tilbud på skolen. 
 

 
8. 
 

 
Se www.uvm.dk/skoletal: fravær og karakterer fra skoleåret 2016/2017 er nu en del 
af statistikken – se bilag = / DN 

Punktet udskydes til næste gang. 
 

 
9. 
 

 
Skolebestyrelsesvalg – se oplæg fra ”Skole og Forældre” 
Medlemmer der er på valg til den nye periode der starter til august 2018: 
Martin, Ulla, Marie Louise og Anja. 

http://www.uvm.dk/skoletal


  

  
    

 
IT-foredrag til valgmødet for forældre sidst i marts måned 2018(TM og DN). 

Måske kunne dette tænkes nogle år i træk som tilbud på skolen. 
 

 
10. 
 

 
Orientering fra ledelsen O/DN  

- En ny ressoucetildelingsmodel til specialtilbud i kommunen.  
Kommer måske til høring. 

 

11. 

 

Evt. 
Henvendelse fra Ole Berg –  
Skolebestyrelsen har drøftet henvendelse fra Ole Berg vedr. lange skoledage for Ind-
skolingselever. 
 

 

Planlagte skolebestyrelsesmøder:  

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

 

Husk derudover:  

Møde om skolebestyrelsesarbejdet med ”Skole og Forældre”: torsdag 18. januar 18.30-21.00 

Arbejdsmøde – principper: mandag 12. februar 18.30 – 21.00 


