
  

  

 

     

 

SKOLEBESTYRELSEN – skoleåret 2016-17/8 
 

Tid: Tirsdag den 20. juni 2017, kl. 18.30 – 21.00 
Sted: Strøbyskolen – 1. sal 
Fraværende:    Pia (K), Anya, Jacob, Ulla, Bjarne Lykke, Elevrådet (på tur) 
Ordstyrer:        Ulf 
 

  

Referat 

Referatet godkendes løbende under mødet - efter hvert punkt. 

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

 

 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden. Nyt punkt under evt. – differentieret undervisning. 

 

 

2. 

 

 

Nyt fra elevrådet – Elevrådet kan ikke deltage i dette møde er på elevrådstur. 

DN informerer om at der har været afholdt elevernes dag – både ved det lille elevråd 

og det store elevråd. 

 

 

3. 

 

Budgetopfølgning 2017-2 O /HS 

Hanna fremlagde budget med forventet forbrug. 

Der forventes overskud på både SFO og skoledelen. 

Kantinemøbler er bestilt og forventes at blive leveret i uge 32. 

 

 

4. 

 

 

Skolebestyrelsens principper – nedsættelse af arbejdsgrupper B/PL 

- Skolehjem; Forældremøder, elevplaner, trivsel 

- Undervisningens organisation: vikardækning, skoledagens længde, inklusion, 

lektier (indskoling, mellemtrin, udskoling), timetal. 

- Skolens holdning: kostpolitik, telefoner, rygepolitik, samarbejde ml. lærere og 

pædagoger 

 

Hvordan holder vi hinanden op på principperne og hvordan kommer de ind i en hver-

dag og bliver nærværende for både medarbejdere, elever og forældre. 

Udkastet kunne drøftes på et pædagogisk møde, hvor både medarbejdere, ledelse, 

elever og forældre er til stede. 

Principper for det at være forældre og elever på Strøbyskolen kunne eventuelt tages 

med. 

 

Principperne med udgangspunkt i det vi har i dag, med visionen om at udvikle derfra. 

Beslutningen er, at vi laver et udkast til principperne, hvorefter de drøftes i SB.  

Her laver vi så en plan for hvilke principper, vi gør hvad med.  

 

 

5. 

 

 

Drop-Mob – næste Step B / DN-PL 

Til august skal vi have en antimobbestrategi. 

Hvordan kan vi kæde det sammen med det vi har i forvejen. 

Dato for mødet er mandag d. 21. august kl. 16.00. Udvalget består af PL, KN, 

Flemming, Jakob. Vi mødes på skolen. 



  

  
    

 

 

6. 

 

 

Endelig godkendelse af Strøbyskolens Visioner og Mål B / DN 

Se dem ved at følge dette link: 

https://stroebyskolen.skoleporten.dk/sp/222368/text/1.3%20V%C3%A6rdigrundlag 

 

Se bilag. 

Medarbejdere, elevrådet og SB har været inddraget i processen. 

Hvordan holder vi det i live på skolen? 

Principperne skal binde op på skolens vision. 

Kommunikation ud til forældrene – hvordan gør vi dette? 

DN skriver det med i info-brev inden sommerferien. 

 

 

7. 

 

Orientering fra ledelsen O / DN 

- Vi har ansat 4 nye pædagoger: 2 basepædagoger, en SFO1 pædagog med til-

knytning til 2. årgang og SFO2 pædagog med idræt på 2.+3. årgang. 

+ en lærer til udskolingen med dansk og tysk. 

- Personalenyt  

- Bodil Mikkelsen går på pension (reception onsdag d. 28. juni kl. 14.00). 

- Tag – der arbejdes videre hen over sommeren med udbedring af utætheder 

- Facaderenovering fungerer lige nu rigtigt fint 

- Onsdag d. 21. juni dimissionsfest 

- Sidste skoledag med fællessamling hele skolen og fællessang i hallen 

- Synlig læring projekt med tre fælles foredrag, herefter med tre udviklings-

grupper med 17 medarbejdere. 

- Ny arbejdstidsaftale i forhold til lærerne i Stevns Kommune – en yderligere lo-

kal fortolkning på Strøbyskolen er udarbejdet. 

 

 

 

 

Evt. 

 

Differentieret undervisning 

Møder næste skoleår i ulige uger – ca. 8 møder fordelt over året. 

Første møde bliver d. 29. august, således at deltagelse på forældremøder kan plan-

lægges.  

Vi giver en tilbagemelding, hvis nogle årgange vælger at afholde forældremøde før 

ovennævnte dato. 

 

 

 

 

 

Næste skolebestyrelsesmøder:  

  

- Næste møde statistik: karakterer fra prøverne, trivselsmåling 

https://stroebyskolen.skoleporten.dk/sp/222368/text/1.3%20V%C3%A6rdigrundlag

