
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\2018-2019\20190228\Referat 20190228 1.doc 

DAGSORDEN 

 

 

Dato  Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 28. februar 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, Freja Marloth Lyndorff 

Skoleledelse: 

Marianne Nielsen, Berit Juul Hansen 

Refe-

rent 

Berit Juul Hansen 

Deltagere  

Afbud Jesper Hassing, Anne Christensen, Mille Olesen 

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
  Dagsorden godkendt 

B  Godkendelse af referat 

 

 5
  Udsat til næste møde 



 

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 
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 1. De ældre elever oplever, at de yngre elever kun kommer 
til elevrådsmøderne for at slippe for timerne, og de ople-
vede meget brok over hærværk. Det har de drøftet, og det 
er blevet meget bedre. Der har været en del klager over 
priserne i boden og madudvalget. Der er sat en undersø-
gelse i gang. Elever fra mellemtrinnet kommer op i udsko-
lingen og leger. De ældste er kede af det og vil gerne ha-
ve det mere fredeligt. Der har været en del snak omkring 
omklædnings- og toiletfaciliteterne ved hallerne. 
Mellemtrinnet vil gerne have, at gårdvagterne er mere 
synlige og at de har veste på, så det er lettere at få øje 
på. 
Ønsker om en Stjerneby-uge og skolefester. Det har af-
født en snak om ikke at lave hærværk på skolen, så der 
kan være penge til fester og andre spændende ting. 
Vikardækning har været drøftet. Der var et ønske om en 
virtuel vikardækning for udskolingen.   

2. Gode udmeldinger på mellemtrinnet omkring mobilfri 
skole. Der er indkøbt kasser til at opbevare mobilerne i i 
skoletiden. Mobiltelefonerne samles ind om morgenen og 
udleveres til endt skoletid. Der er fokus på udeaktiviteter. 

a. Der har ikke været så meget aktivitet og der er 
mest blevet drøftet budget. 

3. Det fylder meget, at personalet skal have nyt skemaer. 
Udfordringer med urolige elever på mellemtrinnet. 
Der er mange projekter på banen. 

4. Vi glæder os til at få ny viceskoleleder i morgen. 
Ledelsen laver sammen en introplan og får fordelt opga-
verne bedst muligt. Vi skal have fordelt os afdelingsvis. 
Alle skoleledelser i Middelfart Kommune deltager i forlø-
bet ”SLIP”, SkoleLedelse i Praksis. Der bliver arbejdet 
med bla. ledelsesgrundlag samt udvikling af ledelsesteam 
og pædagogisk ledelse. 
Der har været en omstrukturering i børn og ungeforvalt-
ningen. PPR er kommet under Familieafdelingen. 

5. Der har været et skolevalgsmøde for hele kommunens 9. 
årgang i forbindelse med Skolevalg 2019. Arrangementet 
blev afholdt i hallen..  
Der er fundet 2 nye bakterier af elever på 5. og 6. årgang, 
der har deltaget i ”Masseeksperimentet”. Det blev fejret 
med stor bevågenhed.  
På mellemtrinnet arbejdes med tydeligere strukturer med 
bl.a. mobilfri perioder, og at mellemtrins elever skal blive i 
deres egen afdeling. Der bliver arbejdet med at styrke 
klassefællesskaberne på 4. og 5. årgang. 
Der er fastelavn på mandag og det glæder alle sig til. 

6. Vi har mindre fravær her efter vinterferien.  
Strib Skole deltager sammen med andre insitutioner i et 
kommunalt nærvær-/fraværsprojekt. Næste skridt er mø-
de med projektgruppen i MED-udvalget. 
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 Aftale om justering af folkeskolere-

formen 
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O Baggrund:  
Flere fagtimer, styrket understøttende undervisning, mere lokal 
frihed til folkeskolerne, færre vikartimer og en læseindsats er 
blandt initiativerne i en ny bred politisk aftale om folkeskolen. 
Aftaleparterne ønsker med aftalen at justere folkeskolen for at 
skabe bedre rammer for god undervisning, høj faglighed, åben 
skole, varieret skoledag og trivsel blandt eleverne. Der er 
ændringer, der træder i kraft i kommende skoleår, andre først i 
skoleåret 2020/21. 

Marianne orienterede om ændringerne, der er på vej de 
kommende skoleår. Vi afventer de nødvendige nationale og 
kommunale politiske drøftelser og vedtagelser. 

Skolebestyrelsen vil blive inddraget i implementeringen løbende. 

 

 Fælles ansøgning om at konvertere 

den understøttende undervisning til 

to-voksenundervisning 
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 Baggrund: Se bilag 
 
Opgave: 
At tage stilling til ansøgning 
 
Udskolingen har en opmærksomhed på at gøre eleverne 
studieklar, idet der på ungdomsuddannelserne er en del lektier. 
Der arbejdes med meningsfulde lektier.  
Der er en opmærksomhed på, at ingen elever bliver udfordret med 
for mange lektier. Elever kan have godt af at øve enkelte dele, så 
det bliver mere automatiseret. Vigtigt at forældrene forstår, hvad 
lektier er. På Strib Skole har vi fortsat lektieintegreret undervis-
ning. 
 
Alle er indforstået med ansøgningen. 

 Budget 2019 (fortsat fra sidste 

møde) 

- normering i forhold til timetal 

- tre fokusområder 

- prioriteringskatalog: igang-

sætning af tiltag 

- nyt fra skolebestyrelsesnet-

værket 

- kommunikation til forældre 
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 Baggrund: 
Med udmøntningen af budget 2019 på Strib Skole arbejdes der 
med en række opgaver efter resursetilpasningen, iværksat i 
november måned. Skolebestyrelsen har på møde i oktober aftalt, 
at beslutningsgrundlag for iværksættelse af tiltag på Strib Skole er 
et ”Prioriteringskatalog” for budget 2019 og skoleåret 2019-20. 
Skolebestyrelsen har tidligere drøftet tre fokusområder, som er 
særlig vigtige i forhold til budget 2019 og har aftalt at drøfte disse 
punkter igen, når prioriteringskataloget er færdigt. 
 
På baggrund af et indblik i sammenhængen mellem normering og 
”en lærer – en klasse – et fag”, prioriteringskataloget, formulerede 
fokusområder, overblik over konsekvenser i 2. halvår skoleåret 
2018-19 og forslag til budget drøftede skolebestyrelsen budget 
2019.  
 
To medarbejderrepræsentanter og en forældrerepræsentant tager 
budgettet til efterretning. 
Fire medlemmer godkender budget 2019 under forudsætning af, 
at ændringerne i aftalen ”Folkets Skole – faglighed, dannelse og 
frihed” er fuldt finansieret. 
 
Drøftelse af opmærksomhedspunkter i forhold til forældreinforma-
tion er udsat til næste møde 
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 AULA 

- præsentation af portalen 

- hvilke opgaver er der i vente 

- revision af skolehjemsamar-

bejdsfolderen 
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 Baggrund: 
Aula vil fra 2019 give elever, pædagogisk personale og forældre 
adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Aula erstatter 
folkeskolernes brug af SkoleIntra og bliver fremtidens kommunika-
tionskanal i folkeskoler og SFO'er i alle landets kommuner og 
desuden i dagtilbud i 93 kommuner. Aula kommer i drift i skolerne 
efter sommerferien 2019. 

Aula blev besluttet som en del af det fællesoffentlige Brugerpor-
talsinitiativ (BPI), som skal etablere tidssvarende digitale 
platforme, der kan understøtte en ny folkeskole og målene i 
folkeskoleformen. Aula gik tidligere under navnet Samarbejdsplat-
formen. 

Implementeringen i Middelfart Kommune er gået i gang. Se 
tidsplan 

Punkt er udsat til næste møde. 

 Ansættelsesudvalg 

- status af specialpædagog til 

Karlsvognen 
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 Baggrund: 
Langtidsfraværende pædagog kommer desværre ikke tilbage, og 
vi skal have ansat en ny pædagog med specialpædagogiske 
kompetencer inden for autismespektret 
 
Anna, Jakob og en af medarbejderrepræsentanterne sidder i 
ansættelsesudvalg.  
 

 Skolebestyrelsesseminar ”Den 

gode skolehverdag – regning og 

mål for folkeskolen i Middelfart” 

- forventningsafstemning 
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 Baggrund: 
Skoleudvalget har igangsat en dialogproces, som ønskes fortsat 
og udviklet. Skoleudvalget har derfor inviteret alle skolebestyrelser 
til seminar den 15.-16. marts. Formålet med seminaret er gennem 
dialog at få en samlet strategi for skolernes fremtidige udvikling. 
 
Skolebestyrelsen deltager med 9 skolebestyrelsesmedlemmer. 
 

 Eventuelt 

Skal vi evt. starte med at spise lidt 

tidligere? 
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 Vi skal være skarpere på tiden  

 

 

 

 

 


