
Telefon skole  88 88 56 00  

Telefon SFO  88 88 56 30  

Røj l emoseve j  9 ,  Str ib  /  5500 M iddel far t  

 

Strib Skole 
 

 

 

Fax 88 88 56 09 /  Hjemmeside:  s t r ib -skole.dk  
E-mai l  skolen:  s t rn@midde l fart .dk /  E -mai l  SFO: s fost r ib@middel fart .dk  Middelfart Kommune 

F:\Overordnet for Strib Skole\Skolebestyrelsen\Møder\2017-2018\20180529\Referat 20180529.doc 

Referat 

 

 

Dato  Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 29. maj 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  

Afbud Vikki, Birgit, Uffe 

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. 

Den 19/6 overdragelsesmøde og kort skolebestyrelsesmøde med 

opsamling af enkelte punkter. 

Der startes med det ordinære møde på en time. 

A Godkendelse af dagsorden 

  

 5
  Godkendt 

B  Godkendelse af referat 

 

 5
  Referater fra marts og april godkendt 



 

Side 2/4 

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 1. Intet nyt 

2. Intet nyt 

3. Der arbejdes med at få en opfølgende trivselsmåling i forhold til 

den seneste trivselsmåling. 

4.og 5.  Der skal ansættes en ny direktør. Pt er der konstitueret 

vakant. 

Det var en god forårskoncert. Der laves en evaluering og en 

procesplan. 

Bo, skolens serviceleder, er gået på pension 

Unge forskere gik videre til finalen i KBH. 

Vi er i gang med klassedannelser i kommende 0-klasser. 

Bedsteforældredag i SFO på torsdag 

Der har været kick-off møde i PLC 

6. Der er fokus på skolernes brug af ikke uddannet personale som 

vikarer. 

 

D Skoleårets planlægning 

- Karlsvognen 

o Karlsvognen og sam-

arbejde med klasse 

på kommende 7. år-

gang 

o timefordelingsplan 

o status på proces 

- ringetider 

- valgfag 

- status på arbejdet med princip 

for undervisningens organise-

ring 

- ansættelser  

 1
5
 

o

/

b 

Se bilag: 

Godt forældremøde i Karlsvognen, hvor der blev fulgt op på sidste 

møde. 

Der lavet en procesplan i forhold til kommende 7. klasse i 

Karlsvognen. 

Timefordelingsplanen for Karlsvognen fremlagt og godkendt. 

 

Ringetider fremlagt og godkendt 

Orientering om valgfagsfolder som er godkendt. 

Status på princip for undervisningens organisering udskydes til 

den 19/6 

Ansættelser er i fuld gang. 

 

 

E Elevrådets film om klima og 

bæredygtighed 

 1
5
 

o Bortfalder 

Link til film udsendes 

F OK 2018 

- status og håndtering af 

konsekvenser 

 1
0
 

o Orientering af konsekvenser af OK 2018 forliget 

Urafstemning er i gang 
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G Skolebestyrelsesvalg 

- refleksioner over roller, opga-

ver og arbejdsform i skolebe-

styrelsen med henblik på erfa-

ringsopsamling og overgang 

til ny bestyrelse med afsæt i 

artikel i Skoleliv 

 1
5
 

d Se tidligere fremsendt bilag 

God debat om roller, opgaver og arbejdsform i skolebestyrelsen. 

Da referatet nu er et beslutningsreferat, er det vigtigt med en 

bedre orientering fra skolebestyrelsen. 

I forhold til møde vedr. dagorden kunne det måske være en fordel 

at både formand og næstformand er med til formøde med 

skoleleder. 

Det anbefales kommende bestyrelse at bruget tid på de enkelte 

medlemmers interesseområder inden for bestyrelsesarbejdet og 

at udnytte dette ved fx udvalgsarbejde.. 

Vigtigt at få forberedt eleverne godt på opgaven i skolebestyrel-

sen. 

Dagsorden bør gennemgås med elever, og dagsordenen skal vise 

hvor længe eleverne er med til mødet i forhold til dagsordenen. 

Det er vigtigt at få ovenstående overgivet til den nye bestyrelse. 

H Økonomi 

- budgetopfølgning 

 1
0
 

o Se bilag 

Status er ok, men der er ikke helt taget forbehold for niveauet på 

lønstigningen i ok-aftalen. 

Desuden er der en stor stigning på brændselsafgiften. 

Budget 2019 bliver påvirket af nedgang i klasser  

 

I Skoleudvalgsbesøg på Strib Skole 

31. maj 2018 – skoleledelse og 

skolebestyrelsesformand er værter 

 

 1
5
 

d Christina deltager fra skolebestyrelsen. 

Udvalget vil blive præsenteret på et blandet program, med indlæg 

fra både medarbejdere og elever. 

 

J Digital kontaktbog 

- status 

 5
 o Vi holder fast i den gamle form ind til vi får systemet Aula. 

 

K Årsberetning 

- igangsætning 

 1
0
 

d Vigtigt at komme med input til Christina 

Vi håber der er udkast klar til 14. juni 

L Forældrehenvendelser  1
0
 

o Der har været et par forældrehenvendelser i overbygningen og på 

mellemtrinet. 

Ikke til referat 

M Eventuelt 

- møder i juni 

 1
0
 

o  

 

 

 

 

Parkeringsplads Initieret af Dato 

Antimobbestrategi 

Vold og trusler i folkeskolen 
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Idekatalog: samarbejde med Strib Bibliotek 

Trivselsmåling forår 2018 – juni møde 

Princip for undervisningens organisering – juni 

Godkendelse af skemaer 

 

 

 

 


