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DAGSORDEN 

 

 

Dato  Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 22. januar 2019 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,  

Refe-

rent 

Pia Pedersen 

Deltagere  

Afbud Berit Juul Hansen, Tara Pouia, Mille Olesen 

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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 Dagsorden godkendt 

B  Godkendelse af referat 
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 Referat 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 formandsgruppen for skolebest. 

Den udsendte invitation til seminar for alle skolebestyrel-

ser har der været drøftet i forhold til nødvendigheden for 

seminar på 2 dage incl. overnatning, for at spare penge. 

Der var dog enighed om, at det er positivt, at skolebesty-

relsesmedlemmerne lærer Skoleudvalget bedre at kende, 

og at det gøres bedst ved at samles over flere timer og et 

aftenarrangement med overnatning. Man fastholder over-

natning fredag d. 15/3 til lørdag d. 16/3.  

3. Personalet er stadig ramt af situationen i indskolingen 

omkring afskedigelsesrunde samt kollegas dødsfald. 

4. Der er mange opgaver lige pt.. Nytåret startede hårdt ud 

med dødsfald i personalegruppen. Det er et stort tab for 

Strib Skole.  

Herudover er der langtidsfravær i Karlsvognen. En med-

arbejder starter op igen mandag.  

Der arbejdes med uddannelsesparathed i udskolingen, 

hvor alle forældre skriftlig orienteres om deres barn er ud-

dannelsesparat eller ikke. Ikke-uddannelsesparate invite-

res til handleplansmøder. 

Berit er fraværende efter planlagt operation og forventes 

tilbage igen onsdag i næste uge. 

En mellemtrinslærer har en planlagt operation, forventes 

tilbage igen til uge 9. 

NI har deltaget i et lederseminar i forløbet ”SLIP”, Skole-

Ledelse i Praksis – et forløb for alle skoleledelser i Middel-

fart Kommune. 

5. Der er en del klassearrangement i øjeblikket.  

Juleafslutning i hallen, rigtig fin afslutning. Forsøgsvis 

hjælper elever med opstilling til arrangementer og opryd-

ning. Det giver ejerskab og virker godt. 

6. Ved vikardækning i forbindelse med langtidsfravær 

undersøger vi om opsagte  lærere på andre skoler er inte-

resserede i stillingerne. 

Børneklasselederstilling skal slås op til efter sommerferi-

en. 

Det har været nødvendigt i pressede situationer at lade 

klasser i overbygning arbejde selv eller gå hjem.   

 

Forældrehenvendelse fra klasse på mellemtrinnet vedr. 

vikardækning. Skolebestyrelsen har sendt en kvittering på 

modtagelsen. Ledelsen arbejder med opgaven.  

 

Fremover er forældrehenvendelser på som punkt i dagsorden, så 

det fremgår tydeligt, hvordan skolebestyrelsen arbejder med 

opgaven. 
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D Røgfri Skole N
I 

  I landsdækkende undersøgelse ses en stigning i forhold til unge, 

der begynder at ryge.  

Skoleudvalget har besluttet, at Middelfart Kommune deltager i 

projekt ”Røgfri Skole”, og skolen skal redegøre for, hvilke 

indsatser vi har for at ændre antallet på vores skole. 

Vi skal designe en proces, hvor vi kommer hele vegne rundt, 

herunder at voksne er rollemodeller. 

Bred debat om hvad indsatser vi kan have på Strib skole. 

 Indsats på 5 årg. 

 Invitationer til arrangementer med forældre, hvor der 

gøres opmærksom på, at skolen er røgfri. 

 Input fra elevrådet. 

 Opmærksomhed på fritidsbruger 

NI vender tilbage med et oplæg i løbet af foråret, hvordan der kan 

arbejdes med opgaven. 
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E Budget 2019 

- normering i forhold til timetal 

- tre fokusområder 

- prioriteringskatalog: igang-

sætning af tiltag 

- nyt fra skolebestyrelsesnet-

værket 

- kommunikation til forældre 

N
I 

  NI orienterede om budget 19, og udmøntningen af budgettet. 

Besparelse på personalet fra 43,88 fuldtids lærerstillinger i foråret 

2018 til 39,85 foråret 2019 udregnet på elevtal pr. 5/9 18. NI 

gennemgik budgettet udregnet ud fra 1 lærer-et fag-en klasse. 

Personalet føler sig presset i, at pædagogerne skal overtager 

understøttende undervisning på mellemtrinnet. 

 

Budgettet for øvrig drift blev gennemgået. Forslag om, at der 

spares 10.000 kr. på det afsatte beløb til budgettet til skolebesty-

relsen, hvor man kan spare arrangementer. Erfaringen er, at der 

er for få forældre, der deltager i forhold til udgiften.  

Det besluttes at 10.000kr.flyttes fra skolebest. til indkøb af 

læremidler i PLC. 

 

Med hensyn til digitale læremidler, hvor der er indgået en 

kommunal aftale med Gyldendal, ønsker personalet fortsat at 

have adgang til Clio Online da de mener, at det er en kvalitetsfor-

ringelse ikke længere at have adgang til Clio Online. Det kræver 

en del at skulle ændre sin undervisning til Gyldendal i forberedel-

se af sin undervisning, hvor der er indlagt en besparelse i 

lærernes forberedelsestid fra politiks side. Det giver en merudgift 

på ca. 90.000kr. Da skolen har været bundet af flerårig aftale med 

Clio Online, har det været nødvendig med adgang til både 

Gyldendal og Clio Online i overgangen, hvilket har været kendt af 

personalet. Beslutningen om at udfase Clio Online fastholdes. 

Personale, der bliver presset i opgaven i deres forberedelse, går i 

dialog med ledelse for at finde løsning. Det er i budget 2019 

prioriteret, at der er et rimelig niveau for vedligeholdelse og 

udvikling af udearealer i indskolingen. 

 

Prioriteringskatalog:  

Medarbejderrepræsentanter ønsker flere lærekræfter ind i AKT. 

 

Behandling af budget 2019 fortsættes på næste møde. 

 

F Ansættelsesudvalg 

- status på viceskoleleder 

N
I 

  Vi er midt i en meget spændende proces, hvor vi har 2. 

samtalerunde mandag d. 28/1. 

G Regnskab 2018 N
I 

  Regnskabet er endnu ikke afsluttet, der bogføres stadig i 2018.  

H Eventuelt 
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0
 

 Ved indførsel af Aula ønskes punkt vedr. god kommunikation i 

forhold til Aula til forældrene. 

 

 

 

 


