
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@middel fart .dk /  E -mai l  SFO: s fost r ib@middel fart .dk  Middelfart Kommune 

F:\Overordnet for Strib Skole\Skolebestyrelsen\Møder\2017-2018\20180614\Referat 20180614.doc 

Referat 

 

 

Dato  Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 14. juni 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  

Dagsorden/referat sendes også til Hjemmesiden, Skoleintra Antal  

 

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

  

 5
  Godkendt 

B  Godkendelse af referat 

 

 5
  Godkendt 
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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 1 

Intet nyt 

2 

Repræsentanter i netværk har lige været samlet for at afrunde 

året. Enige om at netværket er et godt forum. 

3 

Mest optaget af det kommende skoleår og arbejdsmiljøet  

Spændende at følge de store elever i deres eksamen. Der er 

meget ro på i overbygningen 

Der er sommerkuller i indskolingen 

4 

Der arbejdes mest med at få kommende skoleår på plads 

Vi har en langtidssygemelding i indskolingen. 

De skriftlige karakterer er generelt lavere i år – Dette r generelt og 

ikke kun på Strib Skole. Vejledninger med ændringer i vurderings-

kriterier kom først i januar 2018, hvilket kan have betydning for 

resultatet. 

Flotte mundtlige karakterer 

Skolen har et meget varmt indeklima, når der er sol og varme ude. 

Godt besøg af skoleudvalget med et flot indhold – tilbagemeldin-

gen er meget positiv. 

Dimission onsdag den. 27/6 

Gode skolerejser for 6. årgang  

8 klasse tager afsted i uge 26 

Der er planlagt flytte- og rengøringsrul . 

Info møde for kommende 0. klasser gik godt og ro omkring 

klassedannelse 

SFO har haft bedsteforældredag med mange besøgende, samt 

international børnerettighedsdag 

5 

Se ovenstående 

6 

Ugen med Camp og eksamen har været noget svært at dække i 

forhold vikarer. 
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D Skoleårets planlægning 

- dispensationsansøgning: 

Karlsvognen – nedsættelse af 

undervisningstid 

- ansættelser  

 1
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o

/

b 

Dispensationsansøgning afledt af godkendt timetalsplan. Bilag 

udleveres på mødet. – underskrevet 

De nye ansættelser er ved at være på plads. Vi mangler dog 

stadig en lærer, som er i genopslag, samt en pædagogstilling. 

 

Udvælgelse af ansøgere fredag den 22. 

Samtaler mandag den 25. 

 

Kor og valgfag er meldt ud 

 

G Forberedelse af overdragelsesmø-

de den 19. juni 

 

 1
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d Se bilag 

Vigtigt at få forberedt den kommende bestyrelse så godt som 

muligt. 

Mødes kl. 18 – 19.30 fælles spisning m.m. 

Herefter hver for sig til konstituering og godkendelse af skemaer. 

Slut 20.30 

 

H Økonomi 

- budgetopfølgning 

 1
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o Se bilag 

Gennemgået.  

Vi holder budgettet 

I Årsberetning 

 

 1
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d Se bilag 

Gennemgået med kommentarer og forslag til tilføjelser. 

 

J Trivselsmåling foråret 2018 - elever  2
0
 

 Rapporter for skoleåret 2017/18 – og til sammenligning 2016/17 

Udskydes til kommende skolebestyrelse 

L Forældrehenvendelser 

- opfølgning 

 1
0
 

o Orientering fra skoleleder 

M Eventuelt 

 

 1
0
 

o Der takkes af med den afgående bestyrelse 

 

 

 

 

Parkeringsplads Initieret af Dato 

Antimobbestrategi 

Vold og trusler i folkeskolen 

Idekatalog: samarbejde med Strib Bibliotek 

Trivselsmåling forår 2018 – juni møde 

Princip for undervisningens organisering – juni 

Godkendelse af skemaer 
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