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Skolebestyrelsens årsberetning 2017-2018 
 
Skolebestyrelsen på Strib Skole afgiver hvert skoleår en årsberetning. I denne årsberetning vil 
skolebestyrelsen se tilbage på de aktiviteter og fokusområder, der har været i skoleåret 2017-18.  
 
Skolebestyrelsen har i det forgangne skoleår afholdt 10 ordinære møder. 
 
Vi har i årets løb givet høringssvar på følgende: 

- Budget 2018 
- Ferieplan for 2019/20 
- Bus-køreplan 2018/19 
- Styrelsesvedtægt 
- Kvalitetsrapport 2016/17 

 
Der er blevet arbejdet med principper for følgende: 

- Skole-hjem-samarbejde 
- Skolerejser 
- Lektier 
- Undervisningens organisering 
- Vold, trusler og chikane (igangværende) 

 
Desuden har vi deltaget i dialogmøder med det nye Skoleudvalg og Skoleforvaltning samt øvrige 
skolebestyrelser, hvor vi har drøftet følgende emner: 
 

- Budget og økonomi 
- Udviklingsarbejde / idekatalog (fx større integration og samarbejde med lokalsamfundet, fælles 

indkøb af digitale læringsmidler og abonnementer, fælles administrative opgave) 
 

Det har generelt være meget udbytterigt at mødes med de andre skolebestyrelser i kommunen og dele 
erfaringer samt få input og inspiration. Vi håber at dette tværkommunale netværk vil fortsætte og 
udbygges. Det giver god mening at udveksle erfaringer og også stå stærkere politisk. 
 
I slutningen af maj havde skolen besøg af Skoleudvalget, som ønskede at få et indblik i skolelivet i Strib.  
Vi viste dem rundt og talte om successer og udfordringer. Et udbytterigt besøg med gode hensigter om 
fremtidig dialog. 
 
Herudover har vi siddet i ansættelsesudvalg i forbindelse med ansættelse af indskolingsleder Berit Juul 
Hansen og her sidst på året ny fysik-/kemilærer og pædagoger. Det er hver gang interessant at være med til 
at ansætte dygtigt personale, og vi ser det som en vigtig opgave. 

 

Generelt om skolen og SFO 
 
Gør vi status pr. juni 2017, har vi 669 elever på 0.-9. årgang, hertil kommer 46 børn i Tidlig SFO. I SFO går 
151 børn. 
 
På skolen er der 43 lærere, 3 børnehaveklasseledere, 2 pædagoger i skolen og i alt 8 pædagogiske 
personaler i SFO. Hertil kommer 2 skolesekretærer, 1 husassistent, 1 IT-assistent, 2 skolesekretærer og 3 
ledere. 
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Vores pedel / serviceleder gennem mange år Bo Nielsen gik i år på pension. Frank Overgaard Pedersen har 

overtaget opgaverne sammen med Anders Bo Madsen. 

Alle på Strib Skole arbejder ihærdigt og ambitiøst med kerneopgaven. De løber stærkt, løfter opgaverne i 

flok og gør en ihærdig indsats for at understøtte, at hver enkelt elev udvikler faglige, sociale og personlige 

kompetencer og at der udvikles stærke fællesskaber i klasserne og i SFO. Der skal lyde en stor tak til jer alle! 

Nationale test 
 
Forårets obligatoriske nationale test viser overordnet set fortsat et fornuftigt resultat i forhold til 
landsgennemsnittet og tidligere skoleår. På elevniveau afspejler testresultaterne den diversitet, der er i 
skolens elevgrundlag. Overordnet set bliver især de mest udfordrede elever dygtigere.  
 
I skoleåret har der været fokus på implementering af systematisk ordblindeindsats primært på 
mellemtrinnet. Heri indgår screening af elever, der viser tegn på vanskeligheder, og supplerende 
undervisning i fonologi, anvendelse af læse-/skriveteknologi og udvikling af personlige kompetencer. 

 

Skole-hjem-samarbejde 
 
Vi har i dette skoleår sat fokus skole-hjem-samarbejde, som er en utrolig vigtig forudsætning for et barns 
trivsel i skolen. På forældremøderne i september var det på dagsorden via materiale fra kampagnen ’Trivsel 
på tværs’. 

 
 
 

 

 
 

Der er udarbejdet et princip for skole-hjem-samarbejdet, som vi håber alle forældre har læst, og at det vil 
være til gavn, så man fx ved hvem man kontakter når det er behov for det, hvad der forventes osv. 
 
 

Trivsel 
 
”Alle børn har ret til en uddannelse uden mobning.” 
I starten af oktober 2017 deltog skolebestyrelsen i et introduktionskursus til DropMob, som udgangspunkt 
for at få arbejdet med vores antimobbestrategi, da alle skoler i forbindelse med ny lovgivning skal have en 
antimobbestrategi, der også omhandler mobning på sociale medier. Skolens antimobbestrategi er blevet 
opdateret, og det er aftalt, at der skal arbejdes videre med opgaven i et samarbejde mellem 
skolebestyrelse, pædagogisk personale fra de tre afdelinger og elevrådet.  
 

Lidt fra skoleårets gang  
 
I skoleårets løb er der afholdt forskellige fagdage som giver mulighed for fordybelse i et specifikt emne.  
Det nyder både elever og lærere meget og alle har stort udbytte af disse dage både fagligt og socialt. 
 
Som en nyhed i dette skoleår var de 17 verdensmål og læsning gennemgående tema på fagdagen i 
september. Det var fantastisk at se, hvordan eleverne arbejdede med globale problemstillinger, indlevelse, 
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statistik, fremlæggelser og film. 
 

I slutningen af april havde vi den traditionsrige Forårskoncert. ’Filmhits ’ var temaet og det var en virkelig 
flot koncert hvor mange af skolens elever optrådte og vi kunne se deres resultater af det praktisk-musiske 
arbejde på skolen. 
 
På skolen har der været arbejdet ihærdigt med at implementere den nye læringsplatform Meebook. Med 
Meebook har undervisere mulighed for at videndele og samarbejde om både årsplaner, elevplaner og 
undervisningsforløb. Elever og forældre får én samlende platform eller indgang til de mange digitale 
læremidler, der anvendes i undervisningen, og der skabes over tid tydelig sammenhæng mellem 
undervisningsforløb og elevplaner. Det er altid resursekrævende, når der implementeres nye værktøjer, der 
ændrer arbejdsgange gennemgribende. Det er også tilfældet her. 

Karlsvognen 
 
I dette skoleår er det blevet besluttet at udvide specialundervisningstilbuddet til også at omfatte 7. årgang, 
hvilket træder i kraft pr. 1. august 2018, hvor tre af eleverne i Karlsvognen skal i 7. klasse. Der er i foråret 
arbejdet ihærdigt med at gøre klar til kommende skoleår, og vi glæder os over, at eleverne kan blive i kendt 
miljø på skolen. 
 
Eleverne i Karlsvognen var i december måned på ekskursion til Den gamle By i Århus sammen med en 5. 
klasse. En stor oplevelse og lærerig dag for alle med tid til samvær og indlevelse i en anden tid. 
 
I årets løb har elevernes trivsel været et særligt fokusområde, idet eleverne har tydelige behov for stor 
stabilitet og er sårbare i perioder med forandringer, fx i forbindelse med influenzaepidemi. 

Kommunale indsatsområder 
 
Middelfart Kommune har tre indsatsområder som vi også arbejder med på Strib Skole. 
 

- Åben skole:  
Strib Skole har fortsat et rigtig godt og udbytterigt samarbejde med Middelfart Musikskole. 
Derudover arbejdes der også med andre i lokalområdet på at udvikle samarbejde  i forskellige 
sammenhænge, fx med Strib Bibliotek, idrætsforeninger o.lign. 
I år har en klasse på 6. årgang og en. klasse på 5. årgang haft et lærerigt samarbejde med to 
virksomheder: City Group og Global Pipe Systems som led i et DIMA-projekt. Et udviklingsprojekt i 
Trekantområdet med fokus på entrepenørskab og udvikling af samarbejde mellem industrien og 
uddannelsesinstitutioner.. 
 
Skoleskak har tidligere været et tilbud i SFO, men i dette skoleår indgår det som et Åben Skole-
tilbud i understøttende undervisning på alle årgange i indskolingen i et samarbejde med Dansk 
Skoleskak. Vi oplever en stigende interesse for skoleskak, der har et stort potentiale i forhold til 
børnenes udvikling af logiske og strategiske kompetencer 
 

- Den internationale dimension:  
”Computational Thinking” (Co-Think): Strib Skole er pilotskole i et internationalt Erasmus+ projekt, 
som handler om at udvikle undervisningsforløb i et internationalt læringsmiljø. 
Fx så arbejder elever i 1. kl. med at programmere ’Bee Bots’ – små robotter til at løse opgaver. 
Meget spændende forløb – og børnene er meget optaget af det! 
Projektet kan følges på hjemmesiden www.co-think.eu 
 
Computational Thinking er en metode til problemløsning: 
 

http://www.co-think.eu/
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- Entreprenørskab og Innovation:  
Også i dette skoleår var der Edison-konkurrence både på Strib Skole, kommunal konkurrence og 
deltagelse i landskonkurrence. Årets tema var Vand, og der blev udviklet en mangfoldighed af gode 
ideer med alt fra Apps til regnsvandsopsamling. Eleverne får indsigt i innovative processer og bliver 
grebet af den særlige stemning, som en konkurrence giver- 
Her i foråret har 5. og 6. klasserne deltaget i Naturfagsmaraton, som er en kommunal konkurrence. 
Eleverne forbereder i natur/teknologi deres præsentation af deres konstruktioner og opfindelser 
I dette skoleår har vi som en nyhed valgfaget Unge Forskere. Valgfaget er bygget op om deltagelse i 
Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence ”Unge Forskere”.  Her udvikler eleverne 
innovative projekter inden for kategorierne: 

Life science: For projekter inden for fagene natur/teknologi, biologi, geografi, kemi eller som del af 
tværgående emner som sundhed, kroppen eller naturen omkring os. 

Physical science: For projekter inden for fagene natur/teknologi, fysik og matematik eller som 
tværgående emner som astronomi, datalogi eller jordens opbygning. 

Technology: For teknologiske og nytænkende projekter inden for for fagene natur/teknologi, fysik, 
biologi, geografi, håndværk og design eller som del af tværgående emner som innovation og 
entreprenørskab. 

En gruppe elever deltog i semifinale og finale med projektet ”Intrude” og repræsenterede Strib 
Skole på bedste vis. Godt gået! 
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Skolefritidsordningen, SFO   
 
1. oktober 2017 kunne vi byde vores nye indskolingsleder Berit Juul Hansen velkommen til Strib Skole og 
dermed kunne det videre arbejde med udvikling af læringsmiljøet i Strib SFO fortsætte. 
 
Det vægtes højt at børnene i SFO-tiden har mulighed for at vælge ud fra interesser, lyst og styrker. Leg er 
fortsat et vigtigt element, og derudover tilbydes ofte: 
 

- mindfulness 
- kreative aktiviteter, fx slim i billedkunst, tegning, perler og produktion af forskellige smykker og 

pynteting 
- træværkstedet, fx våben 
- spille spil og skak 
- bål og mad over bål 

 
Vi har fortsat arbejdet med at organisere dagen ud fra et børneperspektiv. Når det pædagogiske personale 
forbliver primære pædagoger, skaber det sammenhæng i indskolingen, da SFO-personalet har en god viden 
om børnenes trivsel og hvilke interesser, der rører sig i børnegruppen og den enkelte klasse. Vi er startet op 
på beskrivelse af vores læringsmiljø og fortsætter i det nye skoleår. Vi har arbejdet med læreplanstemaer 
og dette fortsætter også i det nye skoleår. Succesen fra sidste skoleår med at have Tidlig SFO i hovedhuset, 
er fortsat i indeværende skoleår. De trives i disse rammer og bliver hurtigt en del af fællesskabet i 
indskolingen.  
 
Vi har fællespasning med Kastanieborgen og Bulderby i uge 7 og uge 42. Det giver meget for 
børnehavebørnene og kommende skolebørn at være på skolen. Personalet lærer hinanden bedre at kende, 
når de er sammen de to uger. Det giver på sigt et bedre samarbejde omkring vores fælles børn. 
  
I årets løb har der traditionen tro været forskellige arrangementer: 

 fritdrætsdag  

 julecafé 

 Fodboldstævne i Lillebælthallerne 

 bedsteforældredag 

 Int. Børnerettighedsdag 
 

Strib i Bevægelse 
 
På skolernes motionsdag, fredag før efterårsferien, gravede elever fra alle afdelinger og borgmester 

Johannes Lundsfryd de første spadestik til den nye rutsjehøj i indskolingen. Det blev markeret med sang, 

musik og hurraråb. I november var højen klar til at blive erobret af indskolingsbørnene. Der blev hurtigt kø 

ved rutsjebanen og højens mange muligheder for bevægelse blev udforsket. Nu har vi også fået højen 

plantet til, så jorden kan blive, hvor den skal. 

Den allerførste forårsdag kunne vi åbne den nye fitnesssti og parkourbane  ved udskolingen. En festlig 

åbning med borgmestertale, Strib Skole i bevægelse med dans og moves i det skønneste, solrige forårsvejr. 

I det tidlige forår har vi været nødt til at nedtage flere legeredskaber i indskolingen og tarzanbanen på 

mellemtrinnet pga råd og forfald. Forhåbentlig er der fortsat opbakning til Strib i Bevægelses aktiviteter, så 

vi kan skabe et inspirerende byrum til glæde for eleverne i skoletiden og alle byens borgere i fritiden. 

Økonomi 
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Skolens økonomi arbejdes der kontinuerligt med, med henblik på at skabe balance i økonomien og samtidig 
også drive og udvikle skolen som helhed. Det er det muliges kunst og kræver en hård prioritering! Vi 
afvikler på den akkumulerede gæld og udviklingen i skolens økonomi følges nøje, så vi med årene igen 
gerne skulle have balance i økonomien. 
 

Ny skolebestyrelse pr. 1. august 2018 
 
Skolebestyrelsen har netop afsluttet valg (fredsvalg), og der er valgt 7 nye friske forældrerepræsentanter. 
Der var genvalg til medarbejderrepræsentanter. 
I forbindelse med dette valg indførtes forskudte valg, dvs. at denne gang er 4 forældre valgt for 4 år, og 3 
forældre for 2 årig periode. Fremover afholdes valg hvert 2. år, hvor halvdelen af 
forældrerepræsentanterne udskiftes. 
 
Vi bestræber os på at give ’stafetten’ videre på bedste vis, og ønsker den nye bestyrelse ’god vind’. 
Håber I får et rigtig godt samarbejde om fortsat at skabe god skole i Strib.  
 
 
 

 
Til slut ønskes alle såvel elever, forældre og medarbejdere 
en rigtig god og velfortjent sommerferie. 
 
Venlig hilsen 
Skolebestyrelsen ved Strib Skole 
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