
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2017-18/5 
 

Tid: Tirsdag den 13. marts 2018, kl. 18.30 – 21.00 
Sted: Strøbyskolen – 1. sal 
Fraværende: Anja, Jacob, Ulla, Bjarne, PL (LH deltager i hele mødet, HS til og med pkt. 4) 

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. 

 

 

Nyt fra elevrådet O/Elevrådet 

Ønske fra elevråd:  

1)Mikroovne og elkedler på årgangene. 

Sikkerhed: kogende vand kan hentes og hældes op i kantinen, for at undgå farlige 

situationer. 

Mikroovn på rullebord, som kan benyttes i kantinens åbningstid, husk rengøringen i 

forhold bakterier 

 

SB positivt stemt, men elevrådet skal gå tilbage og lave plan om placering, rengørin-

gen m.m. 

 

2) kage konkurrence – salg af kage. 

Kagerne bedømmes af elevrådet. 

Salg - hvad skal pengene bruges til? 

Plan: krav, formål? 

 

Ønsker fra elevrådet skal være mere konkrete med en klar plan, så de er lettere at 

forholde sig til for skolebestyrelsen. 

 

På sidste pædagogiske møde har personalet haft en snak om, hvordan vi bedst bak-

ker op om elevrådet, så vi kan få et velfungerende elevråd på Strøbyskolen. 

 

 

3. 

 

Orientering fra Mellemtrinnet (15-20 min.) O /LH 

 Klassekonferencer 5. og 6. årg. 

Fokus på ordblinde og tiltag omkring dem. 

Arbejde med mindre grupper af fagligt udfordrede elever i både dansk og ma-

tematik. 

Særligt fokus på 5.årgang: en stor andel af elever er udfordret fagligt, person-

ligt eller socialt. Tiltag og løsninger tages i teamet. 

 Projekt Nye veje – 16 elever fra 6. årgang i samarbejde med musikskolen. 

Projekt KiDM – 5. årgang arbejder med undersøgende matematik, der etable-

res i projektet også en faggruppe, som arbejder didaktisk med tilgangen til 

undersøgende matematik. 



  

  
    

 

 Projekt Perspekt – enten kommende 4. eller 5. årgang, målet er at styrke ele-

vernes trivsel og skabe gode undervisningsmiljøer. 

 

 

4. 

 

Regnskab 2017 (10 min) O /HS-DN 

 

Overskud i både skole og SFO-er i 2017. 

Dejligt med et overskud, vi har ønsker til brug af pengene, anskaffelser vi ikke har 

nået at få gennemført i 2017, bl.a. p.g.a. ombygninger og vandskade, se bemærknin-

ger på regnskabsark. 

 

 

5. 

 

Kvalitetsrapport (15-20 min.) D-B/DN 

Generel drøftelse og evt. udvælgelse af særlige punkter til videre drøftelse 

 

Særlige indsatser   

Kompetencedækning 

 

 

6. 

 

Dialogmøder (15 min.) D-B/Rasmus - DN 

19-03 på Strøbyskolen – særligt dialogmøde også for friskolerne 

24-05 inputs til mødet – ”stort” dialogmøde 

 

Det nye udvalg ”Børn, unge og læring” ønsker dialog med skolebestyrelserne. Det er 

et arbejdsmøde. 

Årsagen til at vi er samlet med friskolerne? 

Bedre dialog – længere frister 

Mere synlighed og tydeligere signaler i forhold til div. puljer 

Strøbyskolens størrelse i forhold til det omkringliggende samfund – byggerier 

Resursetildelingen mellem skolerne 

 

 

7. 

 

 

Valg til skolebestyrelse (15-20 min.) D-B /Rasmus - DN 

 Afholdelse af opstillingsmøde 

 Planlægning af oplæg 

 Forslag vedr. eksterne 

 

Valgmøde den 12.april kl. 18.30-20.00 

Oplæg fra Mette Østergård om online sikkerhed 

Skolebestyrelsen fortæller om skolen 

DN fortæller om skolen 

 

Inputs: 

Særlige indsatser 

Skoledistrikter 

Klassestørrelser 

Cykelsti 

Trivselsarbejdet på skolen 

Kontrol og opfølgning (funktion i SB) 

 



  

  
    

 

Rasmus retter henvendelse til skole og forældre, ang. genopstillere og medlemmer, 

der evt. ønsker at træde ud af bestyrelse i valgperioden 

 

Flemming valgt til valgbestyrelsen 

 

SB ønsker et klart formål for eksterne medlemmer. 

Kunne være interessant med én fra ungdomsuddannelserne/studievejledningen. 

 

 

8. 

 

 

Timefordelingsplan og kommende arbejdsfordeling (15-20 min.) O/DN 

 

Tilsyn/opfølgning på det røde bånd 

Generelt får eleverne undervisning nok, men ikke nok pause i forhold til deres  

Tilstedeværelsestid 

 

En ekstra lektion (LOFT) er i sig selv ikke et problem, den skal besættes med rette 

kompetencer. 

 

 

9. 

 

 

Bad efter idræt (10-15 min.) D/DN 

 Status vedr. praksis på årgangene 

 

Skriftlig tilbagemelding uddelt på mødet. 

 

Udsat til næste møde 

 

10. 

 

 

Orientering fra ledelsen (20 min.) O/DN 

 Trivselsmåling – gennemføres i perioden fra den 20/3-31/5 

 International dimension - udvalg nedsat 

 7. årg. – fortsat fokus 

 Nyt vedr. arbejdstid/konflikt – DN sender besked ud når vi ved mere 

 Drop Mob – Proces i gang, sender skriftlig status ud 

 APV  

 Personale 

 

 

11. 

 

 

Evt.  

Husk digital dannelse på ét af de kommende bestyrelsesmøder 

 

Planlagte skolebestyrelsesmøder:  

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

 

Husk derudover:  

Arbejdsmøde – principper: mandag den 12. februar 18.30 – 21.00 

Dialogmøde på Strøbyskolen 19. marts 

Valgmøde 12. april – OBS datoen er ændret til den 11. april 

Stort dialogmøde 24. maj 


