
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2019/20-4 

Tid: Mandag den 25. november 2019, kl. 18.00-20.30 
Sted: Strøbyskolen – mødelokale 33 – på 1. sal 
Fraværende: Flemming 
Ordstyrer:       Marie Louise, Anya 

 

  

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.) O 

Velkommen til Smilla fra 8. årgang, formand og David 7, årgang, næstformand. 

Elevrådet er endnu ikke kommet ordentligt i gang. Smilla fortsætter med at undersø-

ge om der kan være mikrobølgeovne i udskolingen. 

Elevrådet vil også arrangere æbleskivesalg og elevernes dag i dette skoleår. 

 

 

3. 

 

DROP MOB (30 min.) O-D PL, ET 

Orientering og kort drøftelse om det endelige dokument og processen hertil.  

Inklusionsvejleder Eva deltager under dette punkt. 

 

Der blev udtrykt generel tilfredshed med det gennemarbejdede dokument. 

 

Forslag til ændringer i layoutet:  

Det allervigtigste skal stå i starten af dokumentet.  

 

Konkret del – mere fokus på at mobning er en gruppedynamik og et socialt fænomen. 

 

Punktet skal på næste SBmøde med henblik på hvordan vi bedst for dokumentet til at 

virke i praksis. 

 

 

4. 

 

Orientering vedr. budgetopfølgning og økonomien for resten af 2019 (15 min.) O HS, 

DN 

Hanna Sommerlund orienterede om skolens økonomi i 2019. 

Budgetopfølgning 2019-3 tager udgangspunkt i forbruget pr. 31-08-2019 og blev af-

leveret i slutningen af oktober. Vi skønnede at SFO-erne (SFO-1, SFO-2, Regnbue-

Fritid og Solstråle Fritid) ender med et underskud på 96.000 kr. i 2019 (overført un-

derskud fra 2018= 266.000 kr.). 

Vi skønner at skolen ender med et overskud på ca. 353.000 kr. 

Men med både langtidssygdom og barsler kan det være svært at skønne. 

 

 

5. 

 

Orientering vedr. Budget 2020 (10 min.) O DN. Bilag 

- Minus kompetenceudviklingsmidler kommende år 

- UUV Stevns har i mange år købt kompetencen udefra – nu er den hjemtaget til 

Stevns 



  

  
    

- Kulturrygsækken bevares 

- Skoledagen er blevet afkortet, den besparelse det giver er blevet tilbageført til 

skolerne med en større pulje til øvrig undervisning: fra 8 til 8,4 timer pr elev. 

- Justering af folkeskoleloven – kvalitetsløft, nye penge skolerne får tildelt. 

- Indeklima 2 mio til alle tre skoler, derudover mindre anlæg på skoler 

- Besparelser: 

Nye veje er sparet væk fra næste skoleår.  

Der spares på pædagogdelen i 0. årgang.  

5. årgang svømning er sparet væk. 

 

Der blev rejst spørgsmål om hvorvidt skolebestyrelserne vil blive hørt i forhold til 

hvordan de ændrede/nye ressourcer skal udmøntes. 

 

 

6. 

 

 

Madordning/kantine (30 min.) O-D (B) Jacob, HS 

Generelt tilsyn med kantinen 

Drift 

Udvalg 

Henvendelse fra forældre om madordning 

 

Lotte som er ansat i kantinen, er både køkkenuddannet og har været ansat i SFO-2. 

Lotte har derfor en god baggrund for at vide, hvad der er behov for i kantinen og for 

at inddrage de elever, der er ansat som medhjælpere i kantinen på en rigtig god må-

de. 

Lotte tilpasser løbende udbuddet af varer ud fra udbud og efterspørgsel, så vi har en 

meget fleksibel ordning. 

Der er ca. 8 elever ansat til at hjælpe i kantinen.  

Vi får varm mad leveret fra Hotherhaven to gange om ugen. 

Skolemælksordning hører også til kantinen. 

Kantinen har lige haft besøg af fødevarestyrelsen og fik en elitesmiley. 

 

Kantinens vareudbud blev drøftet og godkendt. 

 

Jacob svarer på forældrehenvendelse 

 

 

7. 

 

Drøftelse af principper for indskolingen (30 min.) D Marie-Louise  

Godkendt. 

 

 

8. 
 
Høring vedr. ny tildelingsmodel vedr. specialundervisning (10 min.) Bilag 

Link til sagsfremstilling  

Ifølge forslaget vil antal elever i Regnbuen øges fra 19 elever til 30 elever. Vi ved, at 

Regnbuen er et populært specialtilbud og den nye tildeling vil efter vores vurdering 

forringe tilbuddet. Man vil gå ind med nærhedsprincippet. Drøftelse af det frie skole-

valg for elever udenfor distrikt.  

Ønsket er at der er både en lærer og en pædagog i alle lektioner. Dette sker i ¾ dele 

af tiden. 

Mulighed for inklusionsdelen til almen, hvor vi hjælper med en lærer eller pædagog, 

vil blive mindre, jo flere elever, der er i specialdelen. 

Den fysiske ramme, kan vi være der? 

https://stevns.dk/Node/547773#label_expand_3


  

  
    

Specialklasseelever skal i højere grad undervises i hele ”fagpakken”, vi er bekymret 

for om vi kan leve op til denne forpligtelse ved flere elever i grupperne. 

Der vil være en overgangsperiode over flere år, hvis dette besluttes. 

Ledelsen forfatter et høringssvar som sendes rundt til SB med en deadline. 

 
 

9. 

 

Ferieplan vedr. 2021/2022 (5 min.) B DN Bilag 

Godkendt 

 

 

10. 

  

Orientering fra ledelsen (15 min) O – DN, PL 

Personalenyt 

Hvad rør der sig aktuelt på Strøbyskolen? 

Tal fra uddannelsesstatistik vedr. Strøbyskolen. Bilag 

Besøg fra arbejdstilsynet 

- AULA implementering 1. januar 2020. Det interne kommunikationsredskab er 

ikke optimalt og bliver en stor udfordring for os. Foldere og kommunikations-

planer sendes ud til forældrene. 

 

 

11. 

 

Evt.  

Skoleportalen, 5. årgang, savner kommunikation ud til forældrene om hvad og hvor-

dan. Problematisk at bruge Nem-Id eller Uni-login. 

Har vi som skole været gode nok til at få denne kommunikation ud til forældrene?  

Hvad skal vi kommunikere ud til forældrene? 

 

 

 

 

Punkter til næste møde: 

- Vedtagelse af antimobbestrategi og drøftelse af, hvordan vi får hele strategien ud til 

forældrene. 

- Kommunikation – AULA, opfølgning. 

 

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) 


