
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2018/19-6 

Tid: Torsdag den 4. april 2019, kl. 18.30-21.00 
Sted: Strøbyskolen – mødelokale 30 – st. ved naturfagslokaler 
 

Fraværende: Flemming, Ulla, Line, elever, Pia K og Pia L. 
 
Ordstyrer:       Marie Louise 

 

  

Referat 

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

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

 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden.  

Dagsorden godkendt. Der ønskes indkaldelse i kalender. 

 

 

2. 

 

 

Nyt fra elevrådet (5-10 min.) – O/Elevråd 

DN orienterede: Pt. arbejder eleverne mest med at planlægge elevernes dag fredag 

d. 14.06. Der planlægges med, at vi samme dag fejrer 800 års dagen for Dannebrog 

med fællessamling i skolegården. 

Elevrådet arbejder fortsat på en konkret plan for mikroovne til de ældste elever. 

 

 

3. 

 

Planlægning af kommende skoleår (40 min.) O/DN 

• Timefordelingsplan – oplæg og godkendelse – bilag 

Godkendt. Vi planlægger nu lige efter ministeriets timefordelingsplan. 

Der planlægges med at afkorte skoledagen i indskolingen med 3 lektioner. Dog 

afventer vi fortsat om forslaget bliver vedtaget og hvordan hjemtransport af 

elever løses i Stevns Kommune. 

Der planlægges med at afkorte skoledagen med 2 lektioner både på mel-

lemtrin, udskoling og i specialtilbud. 

• Ringetider – orientering – bilag 

Ringetider tilpasses, så elever er til stede i skolen i den tid, de skal ifølge lov-

givningen. Dette betyder, at vi ikke længere har vores ”røde bånd”. 

• Afkortning af skoledag – i Indskolingen 

• Struktur for skoleforløbet – orientering – bilag 

Indskolingsmodel bevares i kommende år, men der tænkes i justeringer, så vi 

sikrer så stor sammenhæng som muligt for eleverne, for at sikre en god over-

gang til 2. årg. 

• Udskolingsmodel – version 2019 – orientering 

• Klassestørrelser – status 

• Retningslinjer vedr. ny valgfagsordning – bilag 

Retningslinjer vedtaget. Elevernes valg er bindende for den 2-årige periode op 

til prøven. 

• Overvejelser vedr. lejrskoler, ture og krav til tid til personale – bilag 

Nye retningslinjer vedtaget. Der er hyttetur på 5.årg og lejrskole på 9. årg. 

Samme opkrævning mht. kostpenge. Eleverne skal ikke have fridage i forbin-

delse med turene. 

 

 

  



  

  
    

4. Vikardækning (15 min.) O/DN og Marie Louise 

Tal, drøftelse og mål for, hvordan vi får den bedste vikardækning 

 

Oplæg ved DN med et overblik over hvor mange vikartimer, der har været på årgan-

gene/klasserne i dette skoleår. Disse tal indeholder, ud over sygdom, også vikardæk-

ning mht. 6.ferieuger og kurser. Det vurderes, at tallene ikke er højere end gennem-

snitlige tal sammenlignet med tal på landsplan. 

Kort drøftelse af, hvordan vi fortsat har fokus på at lave den bedste vikardækning 

som muligt.  

Vigtigt med en høj grad af kommunikation vedr. fravær og sygdom, så forældrene er 

trygge. 

 

 

5. 

 

Skole/hjem samarbejdet (65 min) D-B / Marie Louise 

• Drøftelse og brainstorm omkring følgende underpunkter: 

• Kursus – Skole og forældre, hvad har vi taget med os og vil arbejde videre 

med? 

• Kontaktforældre, kan vi inddrage dem mere? 

• Forældremøder i august – hvordan griber vi det an og hvad skal der særligt 

fokus på? 

• Kommunikation generelt – hvad skal niveauet være? På Intra/Aula, telefon, 

møder 

• Skole/hjemsamtaler – skal vi lave klarere retningslinjer for hvordan de skal fo-

regå? 

• Klasse- og årgangsarrangementer – hvordan kan vi være med til at styrke 

klassernes/årgangenes sociale liv? 

 

Kursus – flere synes, at det nok var et lidt andet indhold end forventet. Indholdet 

af ”Lær med familien” var godt. Dele af det gør vi allerede i nogle klasser. Skolen 

tager det med videre og bruger tankerne bag. 

  

Vigtigt med forventningsafstemning skole og forældre imellem. Dette planlægges 

der med at have fokus på, på alle forældremøder i starten af næste skoleår. 

Oplæg ved medlemmer fra bestyrelsen. Oplæg til spørgsmål som forældre og læ-

rere drøfter videre på mødet. Gerne ud fra meget konkrete ”cases”. 

 

Kan vi skabe en kulturforandring – der taler i retning af at sprede en højere grad 

af fælles klassekultur. 

 

Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konfliktfyldt kommunikation? Klare ret-

ningslinjer for hvordan vi gør det bedst – både fra forældres side og fra skolens 

side. 

 

Hvordan får vi engageret kontaktforældrene mere? Særligt møde for kontaktfor-

ældre med et tema. 

 

Mere inddragelse af forældrene generelt. Inviterer til at komme og se – fx Lille by 

eller lignende, hvor eleverne kunne vise, hvad de har lært. 

 

Dialog om, hvordan og om hvad vi skal kommunikere.  

 



  

  
    

Beslutning om nedsættelse af arbejdsgrupper, der mødes inden næste SB-møde. 

Udarbejder et lille bilag, der kan sendes med ud sammen med dagsorden. 

 

Gruppe 1: Forberedelse af oplæg på forældremøder, forventningsafstemning i klas-

serne/årgangene. 

Marie Louise, Kim, Anya, Pia K. 

 

Gruppe 2: Kontaktforældre – og hvordan vi får inddraget og engageret dem mere. 

Jacob, Martin, Pia L. 

 

Dem med streg under indkalder. 

På næste møde samles ideer. Der arbejdes sideløbende med retningslinjer for kom-

munikation (AULA) 

 

 

 

6. 

 

 

Kommende dialogmøde i maj (10 min.) D/DN 

Forslag til punkter i oplæg 

 

BUL har meldt følgende punkter ud: 

Elevfravær,  

Bæredygtig udvikling (grønt flag),  

Samarbejde på tværs af skoler om lærerressourcer/tværfaglighed, 

Hvilke metoder anvender den enkelte skole for at fremme teamsamarbejdet mellem 

lærerne. 

 

Vi ønsker at bringe følgende ind i dialogen: 

Klassestørrelser på Strøbyskolen 

Pres på lokaler 

Udvidelsesplan for Strøby Egede – tænkes Strøby skolen udvidet for at kunne rumme 

tilflyttere. 

 

 

7. 

 

Orientering fra ledelsen (10 min.) O/DN 

Kort orientering vedr. personale pt. og normering i kommende skoleår. 

 

 

8. 

 

Evt. 

 

 

 

Næste møde:  

AULA – oplæg af Aula konsulent fra Stevns Kommune 

Klassekonferencer – Mellemtrin – afdelingsleder Lotte Rue Hemmingsen 

 

Planlagte skolebestyrelsesmøder 2018/2019: 4/10, 28/11, 8/1, 27/2, 4/4, 14/5, 12/6 


