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Referat 

 

 

Dato  Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 26. februar 2018 Fra-til Kl. 18 – 21.00   

 

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 Ole Østergaard og Kaj Henningsen under pkt.  

Afbud Vikki 

Dagsorden/referat sendes også til Hjemmesiden, Skoleintra Antal  

 

a=aftale b=beslutning d=drøftelse o=orientering u=udtalelse/høring  

  V
e
d
…

 

T
id

 

A
rt. 

 

A Godkendelse af dagsorden 

  

 5
  Valg bliver til sidst på dagordenen 

B  Godkendelse af referat 

 

 5
  Ok 
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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 

 1
5
 

o Nyt fra eleverne 

 Er i gang med at lave en legepatrulje 

 Færdig med en film vedr. affaldssortering i samarbejde 

med Jytte. 

Nyt fra forældrerepræsentanter 

 Der er inviteret til møde i skolebestyrelsesnetværk 7/3 

Medarbejderne 

 Bekymrede for kolleger, som er sygemeldt pga. stress 

Nyt fra ledelsen 

 Legepladsgennemgang viser at flere legeområder skal 

lukkes, da de ikke mere er sikre. 

 Der arbejdes med facebookside. Der arbejdes stadig med 

samtykke m.m. 

 Spørgeskema vedr. brug af egne pc-er viser lige nu at 2/3 

svarer ja, mens 1/3 svare nej. 

 Det er nye og skærpede IT-regler vedr. sikkerhed. 

 Der har været indskrivning i tidlig SFO. Der pædagoger 

med fra børnehaverne. 

 Der er kommet godkendelse på vores dispensation vedr. 

kortere skoledag for Karlsvognen. 

 Trivselsmåling 2018 kan også besvares på papir. 

Hvad sker der på skolen 

 Fælles fastelavnsfest mellem indskoling og mellemtrin var 

en meget festlig dag. 

 

 

D Trivselsmålingen 2017 

- opmærksomhedspunkter og 

håndtering af eventuelle problem-

stillinger med inddragelse af andre 

undersøgelser  

 1
5
 

d Se bilag (er tidligere udleveret) og 

http://www.psykiatrifonden.dk/nyheder/2018/de-unge-er-da-ikke-

mere-stressede-end-de-plejer-eller-er-de.aspx 

 

God debat om det pres vores børn og unge er del af, - både i 

forhold til krav og forventninger. 

Vi ser især børn, som bliver ramt i slutningen af mellemtrinen og i 

overbygningen. 

 

Både forældre og skole har en opgave. 

 

http://www.psykiatrifonden.dk/nyheder/2018/de-unge-er-da-ikke-mere-stressede-end-de-plejer-eller-er-de.aspx
http://www.psykiatrifonden.dk/nyheder/2018/de-unge-er-da-ikke-mere-stressede-end-de-plejer-eller-er-de.aspx
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E Åben Skole: indledende drøftelse af 

muligheder for samarbejde med 

Strib Bibliotek 

 2
0
 

d Vi har inviteret Ole Østergaard og Kaj Henningsen, Strib Bibliotek 

til at deltage i dette punkt, kl. 18.30-18.50 

 

Strib Bibliotek laver mange aktiviteter, hvor man er meget 

velkommen. 

Vil gerne kunne kommunikerer lettere med f.eks. skolen. 

Når vi har et lokalt bibliotek, burde vi arbejde på at børn og lærere 

bruger det noget mere. 

De ansatte på biblioteket kan også bruges ud af huset. 

Det at der foregår andre ting på biblioteket har betydet en øget 

besøgsfrekvens på biblioteket. 

Børnene kunne laver udstillinger på biblioteket. Man må meget 

gerne byde ind fra skolen. 

På vores afdelingsmøder kunne vi få en fælles snak om, hvad vi 

kan bruge hinanden til. 

Skolen skal gerne vide det i god tid i forhold til planlægning – 

gerne ind i en årsplan. 

Kaj og Ole vil gerne være kontaktpersoner til skolen. 

Der er en drøm om at istandsætte loftet til møder m.m. 

F Vold, trusler og chikane 

- Hvad gør vi? 

- Hvad mangler? 

 2
0
 

d Se bilag (genfremsendelse) 

Vi fortsatte vores debat fra sidste møde. 

Der er gode skriv på andre skoler, som vi kan lade os inspirere af. 

Hvilke muligheder har vi. 

Glemmer vi de børn, som bliver udsat for vold fra andre elever? 

Vi bør udarbejde en handleplan med retningslinjer i forhold til 

kontakt og handlinger til både til offer og udøver. 

Information er vigtig. 

Marianne vil godt lave et forarbejde ind i denne problematik i 

forhold til det, som er på vej fra kommunen. 

Det vil være godt at arbejde med dilemmaet omkring tolerance. 

Skolen laver et udkast til det videre arbejde 

 

      

G Strib i Bevægelse 

- eventdag 6. april 

- status 

 1
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o Udvalget arbejder videre. 

Der er aftalt en lille event I forhold til indvielse af de nye 

legeområder. 

Der arbejdes på et sponsorcykelløb 
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H Økonomi  

- foreløbigt regnskab 2017 

- budget 2018 

 1
0
 

o Se bilag 

Det foreløbige regnskabstal er på plads 

Det samlede resultat ligger på ca. 1.400.000 kr. i overskud  

 

Der er kommet 500.000 kr. fra kommunale puljer, som ikke er 

blevet brugt. (puljer til uforudsete udgifter). 

På den baggrund har man ikke lavet så store puljer i 2018. 

Drift på forbrug og bygninger har også givet overskud. 

På personalesiden er det budgetterede beløb brugt. 

 

Regnskabsopfølgning januar ser ok ud. 

 

I Kvalitetsrapport 2016-17 

- høringssvar 

 2
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u Se bilag 

Det aftales at der meldes ind til Christina eller/og Marianne vedr. 

kommentarer til kvalitetsrapport senest fredag. 

J Skoleårets planlægning 

- plan og skolebestyrelsens 

opgaver 

- principper der skal revideres i 

forhold til ny organisering 

 1
0
 

d Se bilag 

Planen for skoleårets planlægning blev fremlagt. 

 

K Valg 2018 

- vejledning og tidsplan 

- forberedelse af valgmøde 

med foredrag v. Rune Strøm 

22. marts 

N
I 

1
5
 

d

/

b 

Se bilag. Forslag til tidsplan følger 

Valgbestyrelse: 

Formand – Christina 

Forældrerepræsentant. – Birgit 

Skoleleder – Marianne 

 

Tidsplan gennemgået og besluttet med enkelte ændringer.. 

 

Vi skal have forældrearrangementet opreklameret. 

L Forretningsorden 

 

N
I 

1
5
 

b Se bilag (er tidligere fremsendt) 

Udkast til forretningsorden er godkendt. 

M Eventuelt 

 

 1
0
 

 Der er problemer med tilgængeligheden for forældre i forhold til 

Meebook. 

Der arbejdes på den elektroniske kontaktbog. 

 

 

 

 

Parkeringsplads Initieret af Dato 
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Frivilligcentret 

 

 


