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Referat 

 

 

Dato 2. juni 2019 Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 4. juni 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, Teddy Lykke Bisgaard 

Refe-

rent 

 

Deltagere  

Afbud Berit Juul Hansen 

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 MH
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b
 Dagsordenen er godkendt. 

B  Godkendelse af referat 

 

M
H
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b
 Bilag til underskrift udleveres ved mødet 
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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
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o
 1: Intet nyt. 

2: Intet nyt. 

2a: Intet nyt. 

3: Intet nyt. 

4: Skolen har fået to nye medarbejdere, Claus som er specialpæ-

dagog og Tina som er konstitueret afdelingsleder i Karlsvognen. 

  

Mange ansøgere til den ledige stilling som skolepædagog. 

  

Det er eksamensperiode, og så bruges der meget tid på at 

planlægge næste skoleår.  

 

Berit og Marianne deltog i begravelsen for vores tidligere 

medarbejder Kirsten, der arbejdede i indskolingen/Karlsvognen. 

 

5: Der er gennemført en workshop med navn ”Bæredygtig 

byudvikling” for elever på 7. og 8. årgang. Det var en stor succes, 

eleverne kom med mange gode forslag til ting, som kan realiseres 

i Strib.  

Sidste skoledag for vores 9.klasser var en fin dag. Blå mandag 

blev også gennemført eksemplarisk. 

 

6: Majbritt og Christa er faste vikarer mens Tora og Lasse har 

barsel. 

 

D Skoleårets planlægning 

- timetal 2019/20 

- valgfag 

- ansøgning om dispensation til 

afkortning af skoledag: 

o mellemtrin 

o udskoling 

o Karlsvognen 

- konfirmandundervisning 

 

N
I 
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o
/d

 

Skoleårets planlægning er i gang og udmøntningen af - ændring 

af lov om folkeskolen - skal implementeres. 

 

På 7. årgang kan man vælge mellem fire forskellige valgfag.  

På 8. og 9. årgang kan de stadig selv bestemme hvad de vil have. 

Boldspil, håndværk og design, madkundskab, samspil, og udeliv 

blev godkendt som valgfag på 8. og 9. årgang. 

 

Ønsker vi at afkorte skoledagen på mellemtrinnet og i udskolingen 

skal vi søge om dispensation.  

Marianne har skrevet et forslag til en ansøgning.  

Skolebestyrelsen giver sin fulde opbakning til en ansøgning om 

dispensation. 

 

Det er politisk besluttet i Middelfart kommune, at konfirmationsun-

dervisningen lægges i undervisningstiden. De elever som ikke 

deltager i denne undervisning skal tilbydes understøttende 

undervisning. 

Fra skolens side er det ønskeligt, at undervisningen af konfirman-

der lægges fra kl. 13.00 til kl. 15.00. 
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E Høringssvar: Effektiviseringsfor-

slag 

 

   Baggrund: 

I den økonomiske politik for valgperioden 2018-2021 har Byrådet 

sat retning for økonomistyringen i Middelfart Kommune. 

God økonomisk styring er midlet til at opnå Byrådets mål om en 

stabil udvikling af velfærden - til gavn for fællesskabet.  

Byrådet har i sin nuværende økonomiske politik ønsket, at der i 

valgperioden gennemføres effektiviseringer på i alt 25-30 mio. kr. i 

helårsvirkning.  

 

Marianne gennemgik forslag til effektiviseringsforslag 2019. 

medlemmer af bestyrelsen indsender deres forslag til høringssva-

ret til Morten, der efterfølgende sætter sig sammen med Marianne 

og ser på det.  

Frist for at sende forslag til Morten er senest den 11. juni, men 

gerne før.  

 

F Mobilpolitik – evaluering og 

revision 

 

N
I 
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0
 Baggrund: 

På mellemtrinnet har der været en periode med mobilfri skoledag. 

Dette forløb evalueres i juni måned.  

Der ønskes nedsat en arbejdsgruppe med bred repræsentation: 

forældrerepræsentanter, ledelse, pæd. personale og elever. 

Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde forslag til mobilpolitik 

med inddragelse af erfaringer fra nuværende mobilpolitik og 

nyeste forskning. 

 

Arbejdsgruppen består af: Marie, Anne, Birte, Thomas, en 

ledelsesrepræsentant og to elever valgt af elevrådet. 

 

G AULA 

- status 

- revidering af skolehjemfolde-

ren 

- princip – kommunikation 

- nedsættelse af arbejdsgruppe 

N
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b
 Baggrund:  

Aula vil fra 2019 give elever, pædagogisk personale og forældre 

adgang til informationer fra skole og dagtilbud. Aula erstatter 

folkeskolernes brug af SkoleIntra og bliver fremtidens kommunika-

tionskanal for folkeskoler og SFO'er i alle landets kommuner og 

desuden for dagtilbud i 93 kommuner.  

Aula kommer i drift på 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 Samarbejdsplatformen. 

Implementeringen i Middelfart Kommune er gået i gang. 

Arbejdsgruppen består af: Anne, (Birte), Anette, Jacob, Teddy. 

 

H Høringssvar: Ferieplan skoleåret 

2021-22 
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u
 Baggrund: 

Skoleudvalget har besluttet at sende ferieplan for skoleåret 2021-

22 i høring.  

 

Marianne udarbejder forslag til høringssvar. 
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I Årsberetning 

- form og indhold 

- aflæggelse – hvordan og 

hvornår? 

M
H
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o
 Baggrund: 

I henhold til folkeskoleloven skal skolebestyrelsen hvert år 

aflægge årsberetning for skolens forældre. 

 

Morten udarbejder forslag til skolebestyrelsens årsberetning. 

 

J Karlsvognen 

- status 

- handleplan 

- status på ansættelsesforløb 
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I 
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o
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Baggrund: 

På baggrund af henvendelse fra forældre, Autismeforeningen og 

kommunalpolitiker har der været afholdt dialogmøde om 

Karlsvognen. Ved mødet deltog formand for skolebestyrelsen, 

chefer og ledere fra Skoleafdelingen og Familieafdelingen.  

Det er besluttet, at der skal ansættes en afdelingsleder pr. 1. 

august 2019. Se bilag. 

 

Tina er ansat som konstitueret afdelingsleder.  

Nu handler det om, at vi kommer godt på sommerferie. Der bliver 

arbejdet for at roen sænker sig, og at samarbejdet og tilliden 

mellem skole og hjem bliver styrket. 

 

Der er ansøgningsfrist den 6. juni til stillingen som afdelingsleder i 

Karlsvognen.  

Marianne har haft besøg af to interesserede kandidater. 

K Forældrehenvendelse 
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o
 Baggrund: 

Drøftelse af indkomne forældrehenvendelser og aftale om det 

videre forløb. Opfølgning på indkomne. 

 

I forlængelse af en forældrehenvendelse skal - Håndtering af vold 

og mobning på Strib Skole - på som punkt i skolebestyrelsen efter 

sommerferien. 

 

L Eventuelt 
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o
 Det er et ønske, at forældrerepræsentanterne i bestyrelsen 

fordeler sig så lærerne ved, hvem som skal med på forældremø-

derne efter sommerferien. 

 

Ansættelsesudvalg: Der er styr på afdelingsleder. Der skal findes 

en dato for at udvælge kandidater som skal til samtale på den 

ledige stilling som børnehaveklasseleder. Der er samtale den 19. 

juni.  

Den 20. juni er der udvælgelse af kandidater som skal til samtale 

til stillingen som skolepædagog. 

 


