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Dato 24. november 2018 Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 3. december 2018 Fra-til Kl. 18 – 20.30   

 

Indkalder Morten Hvenegaard 

Sted Personalerummet 

Der vil være en let servering 

Mødele-

der 

Morten Hvenegaard 

Skolebesty-

relsens 

sammen-

sætning 

Forældrerepræsentanter:  

Anette Weiss, Anna Ladefoged, Jakob Nedergaard Mortensen, Jesper 

Hassing, Marie Ørnberg, Morten Hvenegaard, Thomas D. Marcher,  

Medarbejderrepræsentanter: 

Anne Christensen, Birte Brændgaard 

Elevrepræsentanter:   

Tara Pouia, Mille Olesen 

Skoleledelse: 

Marianne Nielsen, Berit Juul Hansen, vakant 

Refe-

rent 

Pia Pedersen 

Deltagere  

Afbud Birte, Anne og elever 

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 
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O
 Godkendt, med bemærkning om at forældrerepræsentanter 

ønsker en lidt mere udførelig dagsorden. Der ønskes en 

uddybning af formål og bestyrelsens arbejde i punktet. 

B  Godkendelse af referat 
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 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 
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 1. Intet. 

2. Der har været møde i formandsnetværket, det tages op 

under budget 2019. 

3. intet 

4. Der har siden sommerferien været et særligt fokus på 

klasser på mellemtrinnet, hvor der er elever og elevkon-

stallationer, som der arbejdes en del med. Der kaldes på-

konsulenter til at det videre arbejde. 

Revisitering i Karlsvognen. Som nyt har forældrene været 

deltager i mødet, dette har været en rigtig god proces. 

Vi er udvalgt til at være med i et kommunalt projekt om-

kring arbejde med nedbringelse af sygefravær. 

Der har været afholdt julefrokost for seniorer og persona-

let. 

Vi har nu fået styr på vandforbrug og vandskader. Ventiler 

på enkelte radiatorer er gået i stykker. Der arbejdes på at 

udbedre skaderne. 

Snerydning er nu tilbage igen ved servicepersonalet, da 

skolerne oplevede at snerydningen i nogle tilfælde først 

blev ryddet godt op af formiddagen. Dette betyder, at de 

skal straksafspadsere på dagen, de møder tidligt ind. 

Cromebooks indkøbes i 19 for både 18 og 19. 

Der har været afholdt lokallønsforhandlinger med alle fag-

grupper. 

5. Åben skole samme dag som Edison finale, stor succes. 

Der kom et forslag om at vi tænkte tanker omkring at sæl-

ge dagen Åben skole på lidt mere, end vi gør nu. 

Danidauge i indskolingen i sidste, afsluttet med stor suc-

ces. 

4. årgang fagdag, arbejdet med innovative lærringsforløb. 

22/11 Info møde til skoleindskrivningsmøde, ca. 40 deltog 

ca. 50 indskrevet børn dags dato. 

Mobication sidste klasse i gang nu, vi har en god tradition 

for at søge smedeværkstedet for at få prøvet håndværket 

af. 

Vi har fået ny studerende i SFO og har taget afsked med 

den tidligere. 

AP-møller projekt forløber planmæssigt. 

Torsdag er der julecafe i SFO, Julehygge i Karlsvognen. 

Der er projektopgave i hele udskolingen i uge 50 og 51. 
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     6. Status på langtidsfravær: En pæd. tilknyttet Karlsvognen, 

en sekretær er på vej tilbage fra langtidsfravær. 

To langtidsfraværende lærere og en husassistent. Det har 

betydet nogle rokeringer i skemaet. Skolebestyrelse og 

ledelse har modtaget en forældrehenvendelse omkring vi-

kardækning i en mellemtrinsklasse. Ledelsen har indkaldt 

forældre til forældremøde inden jul.  

Der er et ønske om at lave en sammenligning på vikarti-

mer i forhold til andre skoler. Dette er ikke muligt. Der vil  

kunne udarbejdes et tal på, hvor mange timer, der er 

samlet for Strib skole. 

En lærer forventes at være fraværende pga. operation i 

januar. 

D Regnskab 2018 

- Regnskabsopfølgning pr. 31. 

oktober 2018 
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 Se bilag 

10/12 af lønforbruget i skoledelen er lidt mere end budgetteret. 

Lønfordeling mellem skole, SFO og Karlsvognen gennemgås. Der 

ligger nogle indtægter som ikke er kommet ind. Vi har en 

forventning om at komme ud af budget 18 med et lille overskud.  

Vi forventer at kunne nå ny lakering af halgulv i 2018. 
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E Budget 2019 

- status 

- opsamling fra formandsmøde 

- fremadrettet proces,bla. : 

budgetmøder den 18. decem-

ber 
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Se tidsplan for budget vedr. øvrig drift 

Der har været afholdt et ekstraordinært MED-udvalgsmøde, hvor 

der er aftalt en tidsplan for besparelse i budget 19 på 1,4 mill.. I 

forløbet er der arbejdet videre med forskellige løsninger, og 

personalet er den 6. november orienteret om, at der skal findes 

besparelse for 1 million i form af reduktion blandt personalet. 

Proces er igangsat i november.  Det har været hårdt for alle at 

være i; stor ros til TR for håndtering af de opgaver, der har været i 

den forbindelse. Der er indkaldt til personalemøde d. 11/12, hvor 

vi skal arbejde med udarbejdelse af et lokalt prioriteringskatalog, 

som forventes at være klar til skolebestyrelsesmødet i januar. 

Der har været afholdt formandsmøde, 2 skoler skal ikke 

afskedige, ellers er alle skoler ramt af den besparelse, der er 

meldt ud, Der blev lavet et brev til politikerne, som har afsted-

kommet et ekstraordinært punkt på byrådsmøde, som afholdes i 

aften. Skrivelsen har været vigtig for at vise, hvad skolebestyrel-

serne står i.  Der bør sendes et brev ud til alle forældre for at 

forklare, hvad brevet har indeholdt, og hvordan skolebestyrelsen 

arbejder videre med opgaverne. 

Der har været deadline for personalet med budgetønsker til 2019 

på driften. Der afholdes budgetmøde d. 18/12, hvor man 

gennemgår alle budgetønsker, sat i forhold til budgettet. Morten 

deltager fra skolebestyrelsen. 

D. 14/12 er alle skoleledere inviteret til møde om muligheder i i 

forhold til at styrke inklusionen. 

F Overflytning af overbygning på 

heldagsklasser 

- høringssag  
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 Se bilag. 

Skolebestyrelsen har ingen indsigelser. 

G Principper og politikker 
- gennemgang 
- prioritering af arbejdsopgaver 

N
I 
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Se oversigt på særskilt bilag 
 
Flere af politikkerne og principperne indeholder uaktuelle og 
forældede oplysninger. 
 
Der er forslag om, at Strib Skoles værdiregelsæt tages på som 
punkt nu, og at vi drøfter dem med henblik på opdatering i forhold 
til opgaven med at styrke inklusionen og alles trivsel. 
 
Punktet udskydes, til vi kender budget 2019.  
 

H Ansættelse af viceskoleleder 

- status 

 1
0
 

O
 Der har været afholdt samtaler, og det var desværre ikke muligt at 

finde den rette blandt de to, der var til anden samtalerunde. Der 

bliver sendt nyt stillingsopslag ud nu og ifølge tidsplanen, skulle vi 

have ”Verdens bedste vicer” ansat pr. 1/3 2019. 
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I Rundtur  2
0
 

 Udsat til næste møde 

J Eventuelt 
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 Der er kommet en henvendelse vedr. trafiksikkerhed omkring 

udpegelse af punkter på trafikmæssige udfordringer. Skolebesty-

relsen peger på Strib Landevej og krydset ved Brugsen. 

 

 

 

 


