
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2017-18/6 
 

Tid: Tirsdag den 24. april 2018, kl. 18.30 – 21.00 
Sted: Strøbyskolen – 1. sal 
Fraværende: Jacob, Bjarne, Ulla gik kl. 19.10 (under pkt. 3), PL til og med pkt. 3  
Ordstyrer:       Rasmus   
 

 

  

Referat 

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

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

 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden. 

Punkter til evt. : Elevplaner, stier 

 

 

2. 

 

 

Nyt fra elevrådet O/Elevrådet 

Otto og Magnus: elevrådet er i fuld gang med at planlægge elevernes dag 1. juni, 

eleverne bliver blandet mellem årgangene på hold og skal løse forskellige opgaver. 

I går var der ”store kagedag”: elever fra 4. – 9. årgang kunne bage kager, kagerne 

blev bedømt og der blev uddelt præmier. Kagerne blev derefter sat til salg for 5 kr. 

pr. stk. 

Eleverne er ikke blevet færdige med at snakke om mikroovne m.m., vil gerne prøve 

at nå det inden næste skolebestyrelsesmøde. 

 

 

3. 

 

Bad efter idræt D/ PL 

Fra 0. – 6. årgang går eleverne som udgangspunkt i bad efter idræt. 

I udskolingen oplever vi, at det ikke er helt så meget en selvfølge, at eleverne går i 

bad efter idræt. Der er også elever, der ikke deltager i idræt  eller i Ungdomsskolens 

aktiviteter, hvis de kræver omklædning eller badetøj, fordi eleverne ikke har lyst til at 

klæde om eller bade sammen med andre. Nogle elever har ikke idrætstøj eller hånd-

klæde med, men deltager alligevel. 

Er det vigtigere at eleverne er med til idræt end at de går i bad ? Kan man lægge 

idrætstimer med de største børn sidst på dagen, så de bedre kan deltage i idræt uden 

at gå i bad ? Eller skal de netop ikke ligge i ydertimen, for at eleverne vænner sig til 

at gå i bad ? 

Skal vi vælge at bruge krudt på at få eleverne til at gå i bad, er det både forældre og 

personale, der er nødt til at bakke op om det. 

Det er heller ikke altid en selvfølge, at børn og unge går i bad efter eks. fodbold eller 

andre idrætsaktiviteter i fritiden. 

Rasmus har skrevet til en konsulent i idræt for at høre, om hun har nogen gode råd 

til, hvordan vi takler disse udfordringer, men han har endnu ikke fået svar. 

Kan elevrådet evt. drøfte det på næste møde ? Kan vi lave nogle kampagner ?  

Vi tager punktet op igen på et skolebestyrelsesmøde efter sommerferien. 

 

 

4. 

 

Evaluering af valgmøde/status vedr. SB-valg D/ Rasmus-DN 

Der kom en del forældre til mødet, informationerne omkring digitale medier var rele-

vante og der er mange forældre, der har stillet op til skolebestyrelsesvalget. 



  

  
    

Der vil blive elektronisk valg mellem de opstillede kandidater i perioden fra den 30. 

april – 18. maj 2018. 

 

 

 

5. 

 

Dialogmøde den 24. maj for alle B/ Rasmus-DN 

BUL vedtog, at der skal drøftes tre fælles tværgående temaer: 

1) vision for skoleområdet  

2) opfølgning på kvalitetsrapport  

3) IT-strategi  
Derudover får hver skole 10 minutter til at rejse spørgsmål og/eller fremlægge pro-

blemstillinger, der optager jer.  

Husk, at det er alle skolebestyrelsesmedlemmer, inklusiv elev- og medarbejderrepræ-

sentanter og afdelingsledere der skal inviteres med.  

- Strøbyskolens 10 min. : hvad skal vi særligt prioritere? 

- Hvad skal der ske i forhold til øget tilflytning af børnefamilier til Strøbyskolens 

distrikt ? Og hvad med tildeling af ressourcer set i forhold til  skolestørrel-

ser/klassestørrelser 

- Mødet foregår på Store Heddinge Skole fra kl. 18-20 

- Skolebestyrelsen ønsker at bestyrelserne får mulighed for at komme med de-

res udtalelser først i mødet. 

 

 

6. 

 

Udtalelse vedr. kvalitetsrapport B / Rasmus-DN 

- Rapport med som bilag  

Deadline 14. maj. 

Der er stadig mulighed for at komme med kommentarer til kvalitetsrapporten, vi 

har tidligere sendt et høringssvar. 

Når rapporten kommer er nogle af tallene allerede forældede, men der er også 

nogle data, som skoler og ”Børn, Unge og Læring” kan bruge til at få et overblik 

over udviklingen. 

Vi holder fast i det høringssvar vi allerede har sendt op. 

 

 

7. 

 

 

Principper B / PL/DN 

- Drøftelse, færdiggørelse af dokument (pkt. 7-8-9) 

- Nyt bilag om trafikpolitik 

- Drøftelse om videre proces 

 

Punkt til nærmere undersøgelse: er e-sport en del af eliteidræt ? 

Stevns kommunes kostpolitik for skoler Tyg og Hop – sendes ud som link til skolebe-

styrelsen. 

Trafikpolitik: Elevrådet undersøger om der er ønske om skolepatrulje i Strøby 

 

Principperne kan nu forelægges for personalet og evt. drøftes på det sidste persona-

lemøde før sommerferien, hvor personalet i grupper kan drøfte forskellige principper. 

Principperne kan så komme på første skolebestyrelsesmøde efter sommerferien, hvor 

skolebestyrelsen beslutter hvordan principperne skal være lige nu og de kan komme 

på skolens hjemmeside. 

 

 



  

  
    

 

8. 

 

 

Orientering fra ledelsen O/ DN 

- Status vedr. arbejdsfordeling: vi er i fuld gang, personale kan eks. ønske at 

skifte team, ledelsen sammensætter så de nye team, derefter starter vi på ar-

bejdsfordelingen. Vi har en ledig stilling i SFO-2 og ledige lærerstillinger i Ind-

skoling og Udskoling (bl.a. fordi vi får tildelt flere ressourcer), vi får mange 

ansøgere 

- Evt. lockout:  specialklasser bliver undervist, ikke alle bliver lockoutet, der er 

mange spørgsmål, som ikke er helt afklarede, hvis der kommer lockout. 

Vigtigt med detaljeret information til forældre, hvis der kommer lockout. 

- Drop Mob : Vi er ved at nå rundt i alle klasser/årgange med projektet 

 

Stier og parkeringsplads, der er afsat 1.8 mill. og projektet vil blive udført i skolernes 

sommerferie, for at genere færdselen til skolen mindst muligt. Der vil komme en ny 

sti langs med Multibanen. Den nuværende ”afsætningsplads” vil blive flyttet. 

Det er vigtigt, at volden bliver bevaret for at undgå at eleverne krydser ind over par-

keringspladsen, for at gøre turen kortere (Trine skriver til Lars Ellegaard, Stevns 

Kommune omkring denne problematik). Det er lidt uklart, hvor der skal være bushol-

depladser, der vil blive brug for nye cykelskure/stativer langs med det røde skur ved 

hallen. Cykelskurene mod syd skal ikke længere bruges til cykelparkering. 

 

 

9. 

 

 

Evt. 

Formandens beretning – alle medlemmer i skolebestyrelsen må meget gerne komme 

med input til Rasmus. 

Skolebestyrelsen ønsker også at holde skolebestyrelsesmøder tirsdage i lige uger i 

næste skoleår. 

Meebook – skal vores skolebestyrelse komme med en henvendelse omkring vores syn 

på Meebook. ”Børn, Unge og Læring” har besluttet at der kommer en høring om Mee-

book . Hele Stevns Kommune har besluttet at bruge Meebook. Vi skal have en læ-

ringsplatform – hvad er der af muligheder ? Elevplanen er lige nu en del af en læ-

ringsplatform, kravet fra UVM er kun at den skal være digital. 

Flemming prøver at lave et ”skriv”. 

 

 

 

Punkter til næste møde: 

Digitale retningslinjer 

Meebook – elevplaner 

Strategi vedr. flere elever på Strøbyskolen på grund af nybyggeri 

Forslag til nye måder at holde skole/hjem samtaler på 

Stevns kommunes kostpolitik 

 

Planlagte skolebestyrelsesmøder:  

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

 

Husk derudover:  

Stort dialogmøde 24. maj 

 

HUSK – efter sommerferien: 



  

  
    

Principper 

Bad efter idræt 


