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Referat 

 

Dato 18. juni 2019 Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 20. 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 

Berit Juul Hansen 

Deltagere  

Afbud Teddy Lykke Bisgaard, Thomas Marcher, Mille Olesen og Tara Pouia, Anette Weiss 

Dagsorden/referat sendes også til Hjemmesiden, Skoleintra Antal  

 

a=aftale b=beslutning d=drøftelse o=orientering u=udtalelse/høring  
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b
 Punktet udgår 
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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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o
 1. Intet 

2. 

a. Intet nyt. 

Der er ikke kommet respons på det, der er sendt retur. 

3. Fagfordelingen fylder og den er sent ude.  

Der er mange lærere ude til andre opgaver f.eks. afgangsprøver, 

camp, censor på andre skoler. Det betyder, at der også er en del 

vikar på skolen. 

4. Se nedenstående. 

5. 7. og 8. årgang har været på kommunale camps i uge 25. Det 

har været gode camps. På den ene har der været et efterspil i 

forbindelse med problematikker med rusmidler. På Strib Skole har 

der været Den store Bagedyst, Trampolin, Tour de Natur og Tysk 

med en tur til Flensborg. 

Der er fuld gang i afgangsprøver.  

Der har været international børnerettighedsdag for SFO. Måske 

skal vi være mere synlige, et banner og evt. t-shrits til børnene.  

Der er dimission onsdag d. 26. juni kl. 15.30. 

Der er afslutning i hallen fredag d. 28. juni. 

Vi har et stabilt vikarniveau og vores vikarer bliver gennem en helt 

år. 

Information om længerevarende vikariater til forældre er vigtigt. 

Vi kan ikke oplyse, om sygdom eller andet omkring personalet. 

Kun det der er aftalt med den enkelte selv.  

 Ledelsessituationen på Strib Skole    Viceskoleleder fratræder pr. 31.7.2019. 

Vi har ansat ekstra hjælp i administrationen, så vi kan blive klar til 

næste skoleår. 

Der skal ansættes en ny viceskoleleder og dermed nedsættes et 

ansættelsesudvalg. Vi forventer, at det er med tiltrædelse pr. 1. 

okt. 2019. 

Forventet 1. samtale 14. aug.. Så er der profiltest i uge 34. 2. 

samtale d. 28. aug.  

Medarbejderrepræsentanter i ansættelsesudvalg: Birte Brænd-

gaard, Anne Christensen 

Vi spørger ud, hvem der vil deltage af forældrerepræsentanterne. 
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D Skoleårets planlægning 

- timetal 2019/20 

- valgfag 

- afkortning af skoledag: 

o mellemtrin 

o udskoling 

o Karlsvognen 

o konsekvenser 

- skolebestyrelsesmøder 

- aktivitetskalender 

- forældremøder 

- godkendelse af skemaer 

- undervisningens organisering 

- (revideret princip) 
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Baggrund: 

Skoleårets planlægning er i gang og udmøntning af ændring af lov 

om folkeskolen skal implementeres. Se bilag 

  

Ansøgning om dispensation i forhold til afkortning af skoledagen 

er imødekommet. Timetalsplanen er tilpasset dispensation og 

prioritering af at afkorte skoledagen i indskolingen med hele 

lektioner. De omlagte lektioner i forhold til dispensationen er 

tilrettelagt ud fra tilkendegivelser fra PR og skolebestyrelsen 

mødekalender: forældremøder og skolebestyrelsesmøder 

skemaerne er endnu ikke klar til godkendelse. Beslutning om 

procedure for skolebestyrelsens godkendelse af skemaer senest i 

uge 27. 

Drøftelse omkring ringetider i indskolingen, når det ændrede 

skema træder i kraft. Er der udfordringer, når der sluttes med en 

pause. En stor del af eleverne går i SFO. 

Lektiehjælp vil i udskolingen være integreret i den faglige 

undervisning. 

 

Princip for undervisningens organisering blev godkendt. Den nye 

politik for skoleområdet vil betyde, at vi skal revidere princippet 

igen i kommende skoleår. 

 

Der er forslag om at evaluere midt i periode. Der er fuld tilslutning 

til dette forslag. 

E AULA 

- status 

- revidering af skolehjemfolde-

ren 

- princip – kommunikation 

- skolens hjemmeside 
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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.  

Implementering af AULA er udsat til uge 43. 
F Høringssvar: Trafiksikkerhedsplan    Baggrund: 

Middelfart Byråd besluttede på deres møde den 6. maj 2019, at 
der skal sendes et forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019-2024 i 
offentlig høring. 
 
Marie udarbejder et høringssvar og sender det rundt til alle i 
skolebestyrelsen. 
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G Høringssvar: Fra Middelfartbarn til 

Verdensborger 

   - Baggrund: 

- Se de vedhæftede bilag 

-  

Jakob udarbejder forslag til et høringssvar og sender det rundt til 

alle i skolebestyrelsen. 

H Årsberetning 

- form og indhold 

- aflæggelse – hvordan og 

hvornår? 

M
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 Baggrund: 

I henhold til folkeskolelovens skal skolebestyrelsen hvert år 

aflægge årsberetning for skolens forældre. 

 

Se mere på linket: http://skole-

foraeldre.dk/artikel/%C3%A5rsberetning 

 

Den er under udarbejdelse og bliver sendt rundt til alle medlem-

mer. Den skal på skolebestyrelsesmødet i august. 

I Karlsvognen 

- status 

- handleplan 

- status på ansættelsesforløb 
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Baggrund: 

Der er igangsat en udviklingsplan i Karlsvognen. Der ansættes en 

afdelingsleder og afholdes opfølgningsmøde på dialogmødet i maj 

den 27. juni.  Se bilag. 

 

Der har været afholdt følgegruppemøde d. 13. juni. 

Næste møder bliver i august. 

Der bliver arbejdet med næste skoleårs planlægning.  

J Forældrehenvendelse 

- er der kommet nye 

- opfølgning på tidligere 
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 Baggrund: 

Drøftelse af indkomne forældrehenvendelser og aftale om det 

videre forløb. Opfølgning på indkomne. 

 

Ingen indkomne 

 

K Eventuelt 
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