
  

  

 

    

 

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2018/19-4 

Tid: Tirsdag den 8. januar 2019, kl. 18.30 – 21.00 
Sted: Strøbyskolen – mødelokale 30 – st. ved naturfagslokaler 
Fraværende: Pia L., Pia K., Anya og Lucas (fra elevrådet) 
Ordstyrer:       Rasmus 

 

  

Referat 

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

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

 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

 

2. 

 

 

Præsentation af eksterne medlemmer 

Eloise Hedegaard, Uddannelses- og erhvervsvejleder, EUC Sjælland 

Finn Arvid Olsson, Politisk, økonomisk stabschef, Køge Handelsskole 

Begge repræsentanter er en del af Campus Køge. 

 

 

3. 

 

Besøg af Henning (nærmeste leder for udskoling) O-D/HE + bestyrelsen 

• Klassekonferencer på 7.-9. årgang 

Orientering for hver årgang vedr. status omkring dansk, matematik og trivsel 

ud fra testresultater i nationale- og kommunale test samt trivselsmåling og ak-

tuelt sociogram. 

På alle årgange fokus på ordblinde og tiltag omkring dem. Ligeledes fokus på 

alle årgange omkring læsehastighed og opfordring til at lave ”Front Read” for-

løb. 

8.- 9 årgang klarer sig gennemsnitligt i dansk. 7. årg. klarer sig over gennem-

snittet. 

På alle årgange er prioriteret matematikvejleder ind i faste holdtimer for at til-

godese de svageste elever. Derudover er der fokus på differentieret undervis-

ning i matematik.  

7.-8. klarer sig under målsætningen i matematik. 9.årg klarer sig gennemsnit-

ligt. 

På alle årgange er der fokus på klasseledelse for at skabe god trivsel og ar-

bejdskultur. 

Ekstra indsats på 8.årg. vedr. trivsel. Der arbejdes fortsat med gruppe med 

udfordrende adfærd. 

Teammodulet bruges på alle årgange i høj grad til trivselsfremmende aktivite-

ter. 

Alle tre årgange er store – derfor stort fokus på trivsel. 

7.årg. vurderes til at have god trivsel. 

 

• Uddannelsesparathedsvurderinger jan 2019: 

8.årg: UP 72%, IUP 28% 

9.årg: UP 88%, IUP 12 % 

UP – uddannelsesparat, IUP ikke uddannelsesparat 

 

• Nye veje 



  

  
    

Særligt tilbud til elever i 8.kl, der ”ikke er uddannelsesparate”. Tilbuddet ligger 

i foråret i 8.klasse. 

 

• Tanker vedr. ny revideret udskolingsmodel 

Udfordring vedr. lovgivning pga. hvor meget vi bruger holddeling. Ministeriet 

fastholder, at udgangspunktet skal være klassen. Der tænkes i en ny/justeret 

model, der opfylder lovkravene, men bevarer så meget som muligt af nuvæ-

rende model. 

Ny klasse i 7.klasse.  

1/3 af undervisning i klassen og derudover holddeling. 

Bestyrelsen orienteres løbende om planlægningen. 

 

• Valgfag – ny lovgivning 

Orientering om ny lovgivning 

Udfordring omkring lokalebehov - særligt i musik. 

 

 

 

4. 

 

Besøg af Henning O / HE 

• Kort status vedr. ”Den internationale dimension” 

Politisk beslutning, at alle elever i Stevns Kommune kommer på lejrskole til 

udlandet. Årgang og sted er endnu ikke besluttet. 

Strøbyskolen har i dette skoleår en arbejdsgruppe, der skal planlægge en ”in-

ternational kanon” til hele skoleforløbet. 

 

 

5. 

 

Nyt fra elevrådet – O / Elevråd 

Æbleskivesalg i dec. – gik godt. 

Mikroovn – elevrådet overvejer stadig, hvad de præcis ønsker. 

 

 

6. 

 

 

Tilbagemelding vedr. skole/hjemsamarbejde og kommunikation generelt I-B/DN-PL 

Ændringsforslag til principper vedr. skole/hjemsamtaler 

Der udarbejdes konkrete spørgsmål til teamene vedr. en status på skole/hjemsamar-

bejdet. Dette tages med til kommende møde.  

- Hvordan kommunikerer vi som skole med forældrene 

- Hvordan kommunikerer vi omkring forventninger til skole/hjemsamarbejdet 

- Skole/hjemsamtalerne – hvordan afvikles de, indhold, grad af dialog 

- Fokus på den gode dialog – hvor ser vi styrker og udfordringer, sprogbrug. 

Alle forældrevalgte, medarbejdere og ledelse er nu tilmeldt konferencedag vedr. 

”fremtidens skole/hjemsamarbejde” d. 02.02 eller d. 02.03. 

Bestyrelsen planlægger, at oplæg på kommende forældremøder i august skal have fo-

kus på skole/hjemsamarbejdet. 

Evt. ændringer i principperne udsættes. 

 

 

7. 

 

Orientering fra ledelsen O/ DN 

• Status vedr. Drop-Mob - Revideret procesplan er udsendt 

• Tal fra uddannelsesstatistik vedr. karakterer/socioøkonomi (følg link) 

Kort gennemgang af tal og områderne, og hvor vi klarer os over og under for-

ventet. 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/13.aspx


  

  
    

• Nyt vedr. personale 

Orientering 

 

 

8. 

 

 

Henvendelse fra 9. årg. O-D / DN og Rasmus 

Henvendelse vedr. salg af alkohol til restaurantprojektet på 9.årg. 

Bestyrelsens holdning er, at det ikke er hensigtsmæssigt, at børn/unge serverer alko-

hol til et arrangement, der foregår som en del af undervisningen. 

 

Bestyrelsen tager et generelt punkt op vedr. udarbejdelse af en alkoholpolitik for sko-

len.  

 

9. 

 

 

Vikardækning – oplæg og drøftelse O/ DN 

Punktet udskydes til næste møde. 

 

 

10. 

 

Evt. 

Nedsættelse af udvalg vedr. tanker om udvidelse af Strøbyskolen – både akutløsning 

og mere fremadrettet. 

Udvalg: Dorte N, Kim S, Jacob. Fraværende medlemmer spørges. 

DN indkalder. 

 

 

 

 

Planlagte skolebestyrelsesmøder 2018/2019: 

4/10, 28/11, 8/1, 27/2, 4/4, 14/5, 12/6 

 


