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Dato  Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 19. marts 2018 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,  

Skoleledelse: John Mouridsen, Marianne Nielsen, Berit Juul Hansen 

Refe-

rent 

John Mouridsen 

Deltagere medarbejdersupl. Mette Abildgaard Kristensen 

Afbud Vikki, Birte 

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
  Godkendt 

B Delebørn – hele børn 

- nyt tiltag på mellemtrinnet 

 2
0
 

o v. AKT-pædagog Charlotte Roed Bramman og underviser ved 

Ungdomsskolen Anne Mette Wilkens 

B  Godkendelse af referat 

 

 5
 o Referatet er godkendt og underskrevet 



 

Side 2/3 

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
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o 1. 

Ingen elever mødt 

2 

7/3 var der møde med det nye skoleudvalg og skoleledernetvær-

ket. 

Det var et godt møde, hvor man også var meget ærlige. 

Vigtigt med den gode dialog 

4 

Der har været forældremøde for forældre, som har børn der er 

med i vores ordblindeindsats. 

Tweenmind for piger er i tilmeldingsfase. Vi håber at kunne starte 

op i april 

Delebørn hele børn er ved at være klar til at starte op. 

 

Vi har også et valghold for ”Unge forskere”. Her har vi fået en 

gruppe med til semifinale i Ålborg. 

 

Vi har fået en henvendelse fra skoleafdelingen om vi vil være med 

til et internationalt samarbejde i DSA. 

 

Volleyturnering på fredag med efterfølgende hotdog. 

 

Tidlig SFO er også kommet godt i gang. 

 

 Co-Think 

- udvikling af undervisningsforløb i 

internationalt læringsmiljø. Eras-

mus+-projekt med Skoleafdelin-

gen og Strib Skole som pilotskole 

N
I 
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o Et Rasmus+ projekt sammen med 4 andre skoler fra andre lande. 

Der arbejdes meget med selve pc-sproget. Det at kode compute-

ren til løse opgaver for en. Problemløsning. Udvikle simple 

programmer  

Fra skolen har vi en 1. og en 4. klasse med sammen med 2 

lærere. 

D Skoleårets planlægning 

- status 

- timefordelingsplan 

- princip for undervisningens 

organisering 

- valgfag 

- organisering af supplerende 

undervisning 

- Karlsvognen 

N
I 

2
0
 

d Se bilag 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/princip-undervisningens-

organisering 

Behandles på afdelingsmøde i april 

Se bilag 

 

 

 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/princip-undervisningens-organisering
http://skole-foraeldre.dk/artikel/princip-undervisningens-organisering
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E - OK 2018 og situationen på Strib 

Skole 

- den aktuelle situation 

N
I 

1
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o https://www.middelfart.dk/Om%20kommunen/Strejke%20lockout/

Skoler%20og%20dagtilbud 

Nødberedskab: Karlsvognen og specialpædagogiske indsatser 

Karlsvognen er friholdt for at deltage i en evt. konflikt. 

 

Vi er i gang med risikovurderer og arbejder på skolernes 

nødberedskab. 

Vi har evt. en udfordring i forhold til skolerejser. 

 

 God proces for afgivelse af 

høringssvar 

- hvordan gør vi fremadrettet? 

C
N

P
 

1
0
 

d Der er et ønske om at vi får en bedre proces omk. det at skulle 

afgive høringssvar. 

Både tidsfrister og fordybelsen skal gøres bedre. 

Vi kunne evt. prioriterer i punkter på dagsordenen (bilag). 

Vigtigt at den kommende skolebestyrelse er obs. på dette. 

 Økonomi 

- regnskab 2017 

- budget 2018 
N

I 
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o Se bilag 

Vi skal afvikle vores gæld over 6 år i en dynamisk proces. 

Budget 18 – vi holder vores budget. 

 

 Skolebestyrelsesvalg og valgmøde 

den 22. marts 

- status 

- kvalificering af oplæg 
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d Se bilag 

Der kommer desværre ikke ret mange(godt 30 tilmeldte). 

 

 

 Eventuelt 

 

 1
0
 

o Obs! Næste møde er 23. april 2018 

Åben skole hvor der skal cykles giver visse udfordringer. 

Vi har som skole en opgave i at få alle børn frem til diverse 

aktiviteter. 

Hvis besøget strækker sig over en hel dag kan man godt bede 

forældre om at deres børn møder ind på stedet, og selv sørge for 

at tage hjem. 

 

Parkeringsplads Initieret af Dato 

 

 

  

 

https://www.middelfart.dk/Om%20kommunen/Strejke%20lockout/Skoler%20og%20dagtilbud
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