
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2018/19-8 

Tid:  Onsdag den 12. juni 2019, kl. 18.30-21.00 
Sted:  Strøbyskolen – mødelokale 30 – st. ved naturfagslokaler 
Fraværende:  Jacob Nielsen Arendt, Ulla Eichert Sehested og Finn Arvid Olsson 
Ordstyrer:       Marie Louise 

 

  

Referat 

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Tilføjelse pkt 1.5 nyansættelser. 

 

1.5 Nyansættelser O/DN 

 

Vi har haft samtaler til pædagogstilling i RBG og SFO.  

Vi har også haft samtaler til lærerstilling.  

I arbejdsfordelingen fik vi derudover timer til 2/3 tidsbegrænset stilling. 

De 3 ledige stillinger er blevet besat. 

Der er - lige nu – et stillingsopslag til en indskolingsleder. Der er lavet intern rokering 

i ledelsen, i forbindelse med at HE stopper, så PL bliver nærmeste leder for udskolin-

gen. 

Der har allerede været stor interesse fra ansøgere, som ønsker at besøge skolen i 

forbindelse med indskolingslederstillingen. 

 

 

2. 

 

 

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

 

Ingen elever deltager i mødet. 

Lars Emil har overtaget opgaven som kontaktlærer til elevrådet, da Anders er syge-

meldt. 

Elevrådet skal på tur til Bakken den 13.6.2019 og har ansvaret for planlægningen af 

elevernes dag den 14.06.2019. 

 

 

3. 

 

Status fra Indskolingen (25 min.) O/PL 

Klassekonferencer 

0.årg 50 elever lille årgang 

Elevernes sprogvurderes i starten af skoleåret og testes i maj i læsning. 

Talepædagogen tester ved individuelle behov. 

Individuel læsning i skolen, næsten alle elever er i gang med læsningen. 

Årgangen trives generelt ok. 

Øvegruppe og AKT er med til at støtte op omkring de sårbare og udfordrede elever. 

1.årg 82 elever – stor årgang dannelse af fire nye 2. klasser 

Eleverne testes i læsning 2 gange om året, læsning over gennemsnittet, matematik 

gennemsnitligt. 

Fokus på progressionen. 

Første screening for ordblindhed ved ordblinde risikotest i slutningen af 1. årgang 

eller starten af 2. årgang. 

Indstilling til læsehold i 2. klasse. 

Årgangen har udfordrede elever, som der er særligt fokus på. 



  

  
    

2. årg. 67 elever - fordelt i tre klasser, der er kommet nye elever til årgangen 

Testet 2 gange årligt i læsning, samt den nationale test 

Læsehold  

Gennemsnitligt i matematik 

Fokus på progressionen 

Generelt er eleverne landet på 2. årgang og i klasserne og trives.  

Èn af klasserne har haft en drengeproblematik, som vi har haft fokus på og hvor vi 

har lavet forskellige forløb og tiltag. 

3. årg. 72 elever - fordelt i 3 klasser, der er lukket for tilgang for elever der ikke bor 

i skoledistriktet  

Generelt trænet i at gå i skole, de er de ”store” i indskolingen. 

Testes 2 gange om året i læsning, samt nonordstest. 

Vurdering af hvilke elever der i 4. klasse skal have tilbud om VAKS forløb – læseforløb 

til elever med læsevanskeligheder. 

Matematik gennemsnitligt. Monica matematikvejleder har haft et lille hold med fokus 

på matematikforståelse. 

En årgang med generelt god trivsel – sociogrammer giver et øjebliksbillede af elever-

nes trivsel 

 

Planlægning i baserne skoleår 19/20 

Bevare de 5 baser, men med 4 lærere. 

Udviklingsgruppen til at lave en evaluering af nuværende model, hvordan skal det 

være fremadrettet. 

 

Afkortning af skoledage 

Politisk beslutning at afkorte 3 dage, SFOen åbner før.  

Vi har 14 børn der ikke er tilmeldt SFOen, vi har tilsynspligt med disse elever i tiden 

indtil der går en bus. 

 

 

4. 

 

Evaluering vedr. dialogmøde (10 min.) O-D/ Marie-Louise 

 

STH fortalte om deres inklusionsprojekt – folder scannes og sendes ud digitalt til be-

styrelsen. 

HOT lavede gennemgang af åben-skole-arrangementer 

STR bekymring for om der er plads til tilflyttere – den dag vi mangler lokaler er løs-

ningen pavilloner 

Nye tiltag: 

Ønske og drømme om Grønt Flag til de Stevnske skoler 

Affaldssortering også i institutionerne  

 

 

5. 

 

Skole/hjemsamarbejde – fortsat drøftelse og beslutninger (45 min.) Marie Louise/DB 

Færdiggørelse af folder til forældre (se bilag) 

Gruppe af forældre til at arbejde med konkret oplæg til forældremøderne (skal være 

færdigt inden uge 27) 

Gruppe af medarbejdere/ledelse til at arbejde med konkrete spørgsmål til forældre-

møder (5 min.) 

 

DN vil orientere medarbejderne på pædagogiske møde den 19. juni om skolebestyrel-

sens arbejde. 



  

  
    

Medarbejder grupper til udarbejdelse af spørgsmål laves på arbejdsdagene i uge 32. 

 

Idéen omkring kontaktforældrene bliver præsenteret på forældremøderne og hermed 

også invitationen til fælles møde for alle kontaktforældre og skolebestyrelsen. 

Folder om kontaktforældrene – venter med at blive præsenteret for nyvalgte kontakt-

forældre på mødet med skolebestyrelsen. 

 

Forældregruppen til udarbejdelse af konkret oplæg til forældremøderne skal mødes 

inden den 1. juli: Marie-Louise laver en Doodle, og inviterer interesserede: Jacob, 

Martin, Line, Flemming.  

 

 

6. 

 

 

Orientering fra ledelsen (20 min.) O/DN 

Status på arbejdsfordeling og skemalægning: 

Vi manglede lidt, men efter nyansættelser kan vi nu komme i gang med skemalæg-

ningen. Vores mål er at være færdig med hele arbejdsfordelingen og skemalægningen 

i løbet af uge 26. 

Personalenyt 

Vi har stadigvæk flere langtidssygemeldinger. 

AULA 

Stadigvæk uvist hvordan og hvor meget der kører optimalt den 1. august. Der er en 

vejledning i en pixi-udgave på vej til alle forældre. 

Drop Mob 

Opsamling i uge 27 

 

 

7. 

 

Balancekatalog med spareforslag til budget 2020. O/DN 

Drøftelse og beslutning om punkter til høringssvar (30 min.) 

Bilag 

 

DN laver et forslag til høringssvar, der lægger sig op af Område MED, sender udkast 

rundt til bestyrelsen.  

Påpege at ingen besparelser på området er acceptable.. 

 

 

8. 

 

Planlægning af bestyrelsesmøder i kommende skoleår (10 min.)  D-B/DN 

Forslag: 1. møde den 05.08 eller 13.08 (grundet høringsfrist og fordeling af foræl-

dremøder) 

Løbende rul af mødedage mandag – torsdag. 

 

Første møde tirsdag den 13.08. 

Der laves en møderække på rullende ugedage og lige/ulige ugedage 

 

 

9. 

 

Evt. (5 min.) 

Forslag at lave et arrangement - kunne være i forbindelse med en temauge, for hele 

skolen, hvor Skolebestyrelsen deltager evt. med en bod der sælger pølser. 

 

 

 

Næste møde: Punkter vedr. tal fra Nationale test udskydes til næste møde – evt. sammen med 



  

  
    

resultater fra prøver og trivselsundersøgelser, hvis resultaterne er tilgængelige. 

 

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

 

 

 

 


