
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2016-17/6 
 

Tid: Tirsdag d. 25. april 2017, kl. 18.30 – 21.00 
Sted: 1. sal Strøbyskolen 

Fraværende:  Ulf afbud, Bjarne Lykke 
Ordstyrer:        Ulla 

 

  

Referat 

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

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

 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden. B / 

Godkendt 

 

 

2. 

 

 

Nyt fra elevrådet. O/Elevråd 

Hannibal og Esben fra 5. årgang deltager i dag for første gang. 

5 medlemmer af elevrådet deltog i Danske Skoleelevers generalforsamling i Randers. 

Emnet på generalforsamlingen var mobning og der blev talt om, at når mobning bli-

ver opdaget, er det vigtigt, at der bliver ”slået ned på det” med det samme. Her kan 

klassens time i løbet af ugens skoleprogram bruges. 

Der blev også talt om niveaudeling og ”bring you own divices” – men elever som ikke 

havde råd til det, skulle have én udleveret af skolen. Som skole kunne man spare 

penge ved det. Hvis man har sin  egen, behandler man den som regel bedre. 

Der blev også drøftet kortere skoledag på generalforsamlingen. 

Elevernes dag, som ligger i foråret, arrangeres af elevrådet. Elevrådet har besluttet, 

at halvdelen af dagen er motion. 

 

 

 

3. 

 

Ferieplan skoleåret 2018/2019 til høring B / DN 

Ferieplanen godkendes. 

 

 

4. 

 

 

Orientering om kommende skoleår O/ DN 

Skemastrukturen er ændret for at imødekomme ønsket og behovet for en kortere 

skoledag for flere årgange samt ønsket om at bevægelsen ligger i undervisningen og 

at flere kortere dage giver mulighed for flere møde-muligheder for medarbejderne. 

Se skema. Det ”røde bånd” samt hvordan vi får bevægelsen ind i undervisningen, 

skal drøftes i de forskellige afdelinger. 

Både Indskoling og mellemtrin får i det kommende skoleår fri kl. 14.15. 

Udskolingen vil kun have to dage til 15.15 og resten af dagene fri kl. 14.15. 

Indskolingen kan desværre ikke få fri tidligere end 14.15, da det skal passe med bus-

tiderne. Vi ønsker fremadrettet en dialog om ændrede bus-tider med busselskab, for-

valtning og de andre skoler, således at også indskolingen kan forkorte skoledagens 

længde. 

Redegørelse for den ændrede struktur sendes til kommunalbestyrelsen. 

Vi drøfter mulighederne for variationen i skoledagen ved at bevægelsen kommer ind i 

undervisningen. 



  

  
    

Esben og Hannibal giver eksempler på, hvad der virker godt med bevægelse i under-

visningen. 

 

Vi arbejder på at skabe fællesskab på hele skolen –vi har fx vedtaget,  at showdag 

skal være hvert år og at vi gerne vil have fælles første og sidste skoledag for alle. 

Vi kigger lidt tilbage, hvad har vi tidligere gjort i fællesskabets navn og hvad vi frem-

adrettet kan gøre for fælles arrangementer for hele skolen. 

 

 

5. 

 

 

Gennemgang af skolens principper D / PL 

De tre punkter: ”Kost”, ”brug af mobiltelefoner” samt ”hytteture og lejrskoler” lægges 

på skoleporten nu, som de er godkendt i 2015 og sættes på næste møde, hvor de 

formentlig besluttes i en revideret version. 

Hjemmeopgave: Hver forældrerepræsentant og medarbejder har overvejet til næste 

gang, hvor man har sin særlige interesse, altså en prioritering inden mødet.  

På næste møde nedsættes der så arbejdsgrupper i forhold til hvad skolebestyrelses-

medlemmerne  brænder for i forhold til principper. 

 

 

6. 

 

 

Punkter til budget 2018 D / DN 

Udkast til høringssvar: 

- Nedsættelse af undervisningstiden 

- Trafiksikkerhed 

- Tildeling af midler – er den klasseplaceret eller elevbaseret? 

- Elevtallet i Stevns Kommune i forhold til at skulle modtage børn udenfor di-

strikt. I Stevns kommune er grænsen elever 26 i hver klasse, i Køge Kommu-

ne er det 24 elever. 

- Hvad er planen med skolen i forhold til mange tilflyttere til Strøbyskolens di-

strikt? 

- Hvad er planen for den fysiske vedligeholdelse? 

- Tagkonstruktion og ventilation giver dårligt arbejdsklima for både elever og 

medarbejdere 

 

 

 

7. 

 

 

Dialogmøde dagsorden – Hvad er bestyrelsens oplæg? D / DN 

Dette møde er for hele bestyrelsen. Punkter til dagsorden. 

Bestyrelsesformanden bedes komme med et forslag til dagsorden og bestyrelsesfor-

manden tænkes stå for præsentationen. Bl.a. ud fra både den gode historie og de 

punkter fra høringssvar. Se ovenstående. 

 

 

8. 

 

 

Orientering fra ledelsen O / DN 

- Pædagogstillinger slås op først i maj til besættelse fra 1. august 2017 

- Personalenyt orientering fra DN. 

- Ressourcetildeling til 4 klasser på kommende 0. årgang 

- Facadeudskiftning i Indskolingshuset foregår 3 uger før og 3 uger efter som-

merferien og i hele sommerferien. 

 

 

9. 

 

 

Evt. 

- Ingenting 

 

 

 

 



  

  
    

 

Næste skolebestyrelsesmøder :  

Hvis elevrådet deltager næste gang – vil vi gerne snakke mobning med elevrådsrepræsentan-

terne. 

 

Mandag den 29. maj 2017 Dialogmøde på Hotherskolen kl. 17-19, SB-møde kl. 19-21 

Tirsdag den 20. juni 2017 

 


