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Dato 09.12.2017 Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 19.12.2017 Fra-til Kl. 18 – 20.30   

 

Indkalder Christina 

Sted Personalerummet 

Der vil være en let servering 

Mødele-

der 

Christina 

Skolebesty-

relsens 

sammen-

sætning 

Christina Nørgaard Pedersen, Birgit Thorup Røge, Bo René Schjødt 

Andersen, Uffe Kryger Klinkeby, Jenny Holm Hansen, Lotte Bjerg Sørensen, 

Medarbejderrepræsentanter: Anne Christensen, Birte Brændgaard 

Elevrepræsentanter: Tobias Klemensen, Gustav Lyngaal Egeberg 

Skoleledelse: John Mouridsen, Marianne Nielsen, Berit Juul Hansen 

Refe-

rent 

John Mouridsen 

Deltagere  

Afbud Lotte, Bo, Jenny 

Dagsorden/referat sendes også til Hjemmesiden, Skoleintra Antal  

 

a=aftale b=beslutning d=drøftelse o=orientering u=udtalelse/høring  
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A Godkendelse af dagsorden 

 Punkter til eventuelt? 

  

 5
  Intet ekstra 

B  Godkendelse af referat 

 

 5
  Er udsendt 
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C Orientering 

1. Nyt fra eleverne 

2. Nyt fra forældrerepræsentan-

ter 

a. Nyt fra skolebestyrelses-

netværk 

3. Nyt fra medarbejderrepræsen-

tanter  

4. Nyt fra ledelsen 

5. Hvad sker der på skolen? 

6. Vikarsituationen 

 2
0
 

 1. Næste elevråd i starten af januar.                                       

I forhold til fælleselevrådet arbejdes der med små bevæ-

gelsesideer. 

Jytte Klinge er med på næste elevrådsmøde i forbindelse 

med hendes rolle som klimavejleder 

2. Intet nyt 

3. Nye PC er kommet og på vej ud. 

4. Der har været projektuge for overbygningen. Det tegner til 

at være en god ide med alle klasser på samme tid. 

God juleklippedag 

Julecafe i SFO, som var godt besøgt 

Spirekor i kirken. Det var godt besøgt. 

God Luciadag 

 

I SFO arbejdes med de 6. læreplans-temaer. Der er dog 

nye på vej. 

Skoleindskrivning er slut. Der er også børn fra andre sko-

ler, som søger Strib Skole. 

5. Se 4 

6. Intet nyt 

 

 Lektieintegreret undervisning 

- Opfølgning 

- Tiltag? 

N
I 
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d Se bilag 

Generelt er det især læsning samt større opgaver, som indgår i 

lektier. 

Der er stadig forskel på hvor mange lektier, som gives for i de 

enkelte klasser og årgange. 

Det kunne måske være interessant at spørge ud hos lærere, 

forældre og elever vedr. lektiemængde. 

Vigtigt med en tæt dialog i forhold til lektier 

 
Ekstra skole/hjem-møde/ 

forældremøde 

 

B
irg

it 

2
0
 

d Flot oplæg fra Birgit, som gav anledning til en god snak. 

Forældre savner de uformelle sammenkomster med lærerne som 

skolefester aftenarrangementer m.m. 

Forældrerådene kunne være en god indgangsvinkel til et ide-

katalog til hvordan man kan fremme et skolehjemsamarbejde.. 

En af forældrene i rådene kunne være kontaktforældre til 

bestyrelsen, og i skolebestyrelsen kan der så være en som har 

kontakten til forældrerådene. 

 Regnskab 2017 

- Budgetopfølgning 

N
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o Vi håber, at vi kommer ud af 2017 på den rigtige side og med et 

lille plus. 

Der er mange, som er i gang med at lave de sidste indkøb. 
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 Budget 2018 

- Status 

- Indsamlede fokuspunkter 

N
I 
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o Der skal tages en beslutning om hvor mange penge vi skal 

afvikles i forhold til vores gæld. 

Der har været afholdt gode møder med afdelingskoordinatorer, og 

fagudvalgsformænd samt service. 

Vi bliver kun to børnehaveklasser i næste skoleår. Dette  vil også 

virke ind i budget 2019. 

Fokuspunkter: 

Vi vil forsøge at samle op de forskellige forslag fra afdelingerne, 

MED, ledelse og bestyrelse. 

Der udarbejdes et samlet forslag til næste møde. 

 

 Skolebestyrelsesvalg 2018 N
I 
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o Der kommer en fælles vejledning med tidsplan osv. 

Marianne vil herefter udarbejde forslag til en procesplan for Strib 

Skole. 

Man kunne f.eks. have en foredragsholder som trækplaster til et 

valgmøde. 

 Forretningsorden 

- Drøftelse af første udkast 
C
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d Se bilag 

Der skal arbejdes videre med en forretningsordning til den nye 

skolebestyrelse. Denne forretningsordning kan der så arbejdes 

videre med. 

Første udkast sendes til juristen for at være sikker på det formelle. 

 

 Eventuelt 
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Parkeringsplads Initieret af Dato 

 

 

  

 


