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Dato 22. marts 2019 Møde Skolebestyrelsesmøde  

Mødedato 25. marts 2019  Fra-til Kl. 18 – 20.30   

 

Indkalder Morten Hvenegaard 

Sted Personalerumme t 

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, Teddy Lykke Bisgaard 

Refe-

rent 

Teddy Lykke Bisgaard 

Deltagere  

Afbud Marie 

Dagsorden/referat sendes også til Hjemmesiden, Skoleintra Antal  
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A Godkendelse af dagsorden 
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5  Dagsordenen er godkendt. 
Punkt D flyttes til sidst i dagsordenen. 

B  Godkendelse af referat 
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5  Referat er godkendt. 



 

Side 2/7 

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 

 15 

o   
1. Elevrådet skal ikke kun bruges til at klage, elevrådet har 

diskuteret, hvad man skal bruge rådet til. Bod-udvalget 
har fokus på at få en ny leverandør. Indretning af klasse-
lokalerne har været et tema. Der er også snakket meget 
om bevægelse til morgensamlinger, ligesom det er et øn-
ske med grønne planter i lokalerne (luftrensning). 

2. Intet. 
2a: Forældrerepræsentanterne på Nr. Aaby skole har ikke 
godkendt budgettet.                                                                      
3. Den 12/4 har vi skolens årlige volleykamp som i år kædes 

sammen med sangdag så eleverne. Kollegiet er meget 
optaget af arbejdsmiljøet, det har været en hård omgang 
med fyringer. 

4. Den 1. maj har vi pædagogisk dag hvor et af temaerne er 
trivsel. Teddy er nu på plads på skolen, det er vi glade for. 
Ledelsen arbejder derfor med fordelingen af opgaver. Det 
er planen at dette arbejde er færdiggjort til sommer. Vi har 
også en konsulent som skal hjælpe ledelsen med dette. 

5. Der er forårskoncert lige efter påske. Der har været 
afholdt musikband dag. I udskolingen, har vi været berørt 
af de grupper af unge, som skaber problemer om aftenen 
inde i Middelfart. Derfor har Marianne været ude i klas-
serne i udskolingen for at snakke med eleverne. Der er 
også sendt informationsbrev ud til forældrene. Det virker 
til der er ro på sagen, men så er der netop opstået en ny 
Facebook gruppe som hedder ”Middelfart bringer”. Denne 
gruppe er der fokus på, da det ikke nødvendigvis er gode 
ting, som bringes ud fra denne gruppe. Efter mørkets 
frembrud sker der også ting på skolen hvor biler køre 
rundt i området. 
Den 1. marts startede der 61 børn i brobygning som sene-
re skal fordeles i 3 klasser. Der er en del børn i år med 
specielle behov. Skolen er derfor i dialog med børneha-
verne om en fælles forståelse af begrebet ”tidlig indsats”. 

6. Der er markant mindre sygdom efter vinterferien iblandt 
personale og elever. 

 
 
 
 

D Forældrehenvendelse 
- er der kommet nye 
- opfølgning på tidligere 

M
H

 

10 

o Baggrund: Skolebestyrelsen har besluttet at have forældrehen-
vendelser på som fast punkt på dagsordenen med henblik på at 
styrke åbenhed og dialog. 
 
Opgave: 
- orientere om indkomne henvendelser 
- status på tidligere fremsendte 
 
Referat: Intet. 
 
 



 

Side 3/7 

E Mobilpolitik 
- opfølgning på forsøg på 

mellemtrinnet og erfaringer i 
udskolingen 

- timing og revision 

N
I 

20 

d/b 

Baggrund:  
Gældende mobilpolitik tager udgangspunkt i dannelsesperspekti-
vet og giver mulighed for, at det pædagogiske personale kan lave 
yderligere tiltag og aftaler. Mobilpolitikken er fra marts 2017. Siden 
1. marts 2018 har der været en ”mobilfri” periode på mellemtrin-
net. Nuværende politik er vedlagt som bilag 
  
Opgave:  

- tage stilling til, om nuværende mobilpolitik skal revideres 
og aftale proces 

- drøfte kommunikation til elever og forældre 
-  

Referat : Der er fokus på at børnene på mellemtrinnet skal bruge 
mindre tid på mobiltelefonen i skoletiden. Det har skabt noget 
frustration især iblandt forældre hvilket har overrasket skolen. 
Frustrationen går på, at forældrene ikke kan komme i kontakt med 
deres børn.  Der er også nogle enkelte børn, som er bekymret 
over at De ikke kan få kontakt til forældrene. 
Skolen sender et skriv til forældrene om at de må respektere at 
skolen er i gang med et forsøg på mellemtrinnet. Man kan altid 
komme i kontakt med sit barn hvis man ringer til kontoret. Barnet 
kan også altid får hjælp til at kontakte sine forældre. Det blev 
besluttet, at elever på 9 årgang besøger eleverne på mellemtrin-
net. Her vil de informere om sine oplevelser uden mobiltelefonen i 
skoletiden. Noget de har gode erfaringer med. 
 



 

Side 4/7 

F Skoleårets planlægning 
- intro til skolebestyrelsens 

opgaver 
- undervisningens organisering 
- timetal 2019/20 
- valgfag 
- forældremøder (evaluering) 
- omlægning til to-lærertimer 
- skemaer 

N
I 

20 

o/d 

Baggrund: 
Planlægningen af kommende skoleår står for døren, dette sker i et 
samspil mellem ledelse, personale og skolebestyrelse. Vi ønsker 
at skolebestyrelsen får et overblik over opgavefordeling, forløb og 
skolebestyrelsens opgaver. Relevante bilag er vedlagt eller følger. 
 
Opgave: 

- drøfte opmærksomhedspunkter og muligheder. 
 

Referat: NI gennemgik principper for skoleårets planlægning da 
der er mange nye i skolebestyrelsen. Skolen er afdelingsopdelt 
hvilket har betydning for klasselærerskifte. Skolen skal også have 
et princip for klassedannelse. Fra Undervisningsministeriet 
kommer der årlig en oversigt over hvor mange timer eleverne skal 
have på de enkelte årgange. På Strib skole skal der være 
resurser til specialpædagogiske tiltag og ordblindhed. Der står 
også noget om timeantal for eleverne. Skolen skal tilstræbe at de 
praktiske musiske fag spredes ud over hele ugen. Inden 
skemaerne er færdige, har medlemmer af bestyrelsen også 
indsynsret, og kan komme med forslag til ændringer. Bestyrelsen 
skal også sikre, at der tilbydes lektiehjælp. Undervisningen skal 
organiseres så eleverne oplever undervisningsdifferencering. 
Eleverne skal også opleve bevægelse i undervisningen. 
Skolebestyrelsen kan diskutere ringetider og timernes længde 
hvis det er ønskelig. Det er også bestyrelsens opgave at beslutte 
hvilke valgfag skolen skal tilbyde i udskolingen. Der er et politisk 
ønske om at få mere praksisfagligt ind i valgfagene. Målet er at få 
flere unge til at søge mod erhvervsuddannelserne. I 2019 ændres 
alt, så skolen kun skal udbyde fire valgfag hvoraf håndværk og 
design SKAL udbydes som et af disse. Alle valgfag bliver toårige 
og skal afsluttes med en prøve. Vi overvejer om vi skal have lektie 
cafe eller valgfag i understøttende undervisning.  

 
Struktur af forældremøder er også et punkt som skal op i 
bestyrelsen. Pædagogisk råd har evalueret rammerne for 
forældremøderne. Skolen arbejder for at møderne fortsat ligger 
om eftermiddagen. Det er også et mål, at tidspunkt for møderne 
offentliggøres i god tid. Nye lærere bør også deltage på møderne.  



 

Side 5/7 

G AULA 
- præsentation af portalen 
- hvilke opgaver er der i vente 
- revision af skolehjem samar-

bejdsfolderen 

T
B

 

20 

o/d 

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 

Opgave: 
At kvalificere tidsplan (se bilag) i forhold til skolebestyrelsens del 
af opgaveløsninger 

Forslag om at formulere særskilte principper, som folderen folder 
ud. 
 
Referat: Teddy fortalte kort om AULA og implementeringen på 
Strib skole. AULA er en kommunikationsplatform. 
I skolehjem samarbejdsfolderen er det ønskelig, at der står noget 
om svartider så forældre ved hvad De har at forholde sig til. Der 
bør også stå noget om takt og tone når man kommunikerer med 
hinanden. Måske skal der skrives i folderen, at der er en svartid 
på eksempelvis 48 timer. Dette arbejder vi videre med i foråret. 



 

Side 6/7 

H Regnskab 2018 N
I 

10 

o Baggrund:  
Regnskabsafslutning 2018 er nu så langt i den politiske 
behandling, at det endelig resultat kendes. 
 
Opgave: 

- det indstilles, at orienteringen tages til efterretning 
 

Referat: Regnskab 2018 færdigbehandles i april men tallene kan 
vi regne med allerede nu. Elevbodens regnskab er regnet med i 
disse tal. Der er i 2018 et overskud på 1,4 millioner. 
Skolens samlede underskud er PT på 1,5 millioner kr. Kommu-
nerne har nogle puljer til at dække uforudsete udgifter som 
eksempelvis hvis der skal oprettes en klasse ekstra mv. Der var 
overskud her i 2018. Strib skole har derfor modtaget næsten 
700.000 kr. herfra som er en del af forklaringen på årsresultatet 
for Strib skole. Der er ca. 500.000 kt i overskud på ferie budgettet. 
SFO har haft et lavt fravær, og det er samtidig lykkedes at 
fastholde flere børn i SFO. Dette har genereret et overskud på 
900.000kr. Medarbejderrepræsentanterne mener det er et stort 
overskud at komme ud med i et år hvor man samtidig har 
afskediget medarbejdere. Derfor er der et spørgsmål om hvor 
tidlig man kan få overblik over økonomien så man evt. kan nå at 
bruge nogle penge inden budgetårets afslutning. NI fortæller at 
det er svært da skolerne oplever over 30 reguleringer i løbet af et 
år men NI understreger, at pengene ikke er sparet på personalet. 
På løn omkostninger  har skolen et merforbrug på ca. 1 million kr.  

 
I Budget 2019 

- kommunikation 

N
I 

20 

o/d 

I forlængelse af beslutning om budget 2019 skal forældre 
orienteres. Hvilke budskaber er vigtige at få kommunikeret ud? 
Orientering fra skolebestyrelse og skoleledelse 
 
Opgave:  

- drøfte budskaber og opmærksomhedspunkter i forbindel-
se med udmøntning af budget 2019 

- koordinere kommunikation 
 

Referat: Forældrene skal orienteres om tilpasninger-
ne/besparelser frem til sommer, så De ved hvad de kan forholde 
sig til. Vi udarbejder en fælles udtalelse til forældrene. 
 



 

Side 7/7 

J Karlsvognen 
- status 
- handleplan 

N
I 

20 

o Baggrund: 
Årets revurderinger i Karlsvognen er afholdt, og der er behov for 
at udvikle læringsmiljøet i Karlsvognen med henblik på at styrke 
understøttelsen af elevernes læring og trivsel. Fra politisk side 
skrives om Karlsvognen på de sociale medier. Se bilag 
 
Opgave: 

- drøfte opmærksomhedspunkter, handlemuligheder og evt. 
supplerende tiltag 
 

Referat: Der sker for tiden en masse i Karlsvognen. Der skrives 
bl.a. en masse kritisk på Facebook mv.  Det er skoleleder som 
beslutter om et barn skal/skal ikke fortsætte i Karlsvognen. Her er 
der nogle forældre, som ikke er enige i den bedømmelse NI har 
foretaget. Forældrene vælger derfor at kontakte en politiker hvilket 
har skabt en del diskussioner på flere plan. NI har derfor også 
været inde på kommunen for at redegøre for hvordan der 
arbejdes i Karlsvognen. Skolen arbejder med at udvikle 
læringsmuligheder og skole/hjem samarbejdet i Karlsvognen. NI 
har været til møde med Familieafdelingen, for at se, om 
samarbejdet kan optimeres, så det skaber mindre frustration hos 
forældrene. Fremadrettet deles Karlsvognen op i tre grupper. 
Gruppe 1 er for sårbare børn som har brug for at være sammen 
hele dagen.  Gruppe tre er for elever på 7 årgang som også følger 
en del timer i 7 klasserne. Gruppe 2 er en gruppe for de 
resterende børn som bliver en homogen gruppe. 
 

K Opsamling på skolebestyrelsesse-
minaret ”Fra Middelfartbarn til 
Verdensborger” 

M
H
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d Baggrund: 
Skolebestyrelser i Middelfart Kommune og Skoleudvalget har 
været til seminar ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”.  
 
Opgave: 

- opsamling og evaluering  
- den videre proces 
  

Referat: Det var et spændende seminar med gode indlæg. 
Kommunen er i gang med at forfatte et oplæg som senere på året 
skal til høring i skoleudvalget. 

L Eventuelt 
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Referat: Bespisning drøftes på næste møde. 

 


