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REFERAT 

 

 

Dato  Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 25. februar 2020 Fra-til Kl. 17-20.30   

 

Indkalder Morten Hvenegaard 

Sted Personalerummet 

Der vil være en let anretning 

Mødele-

der 

Morten Hvenegaard 

Skolebesty-

relsens 

sammen-

sætning 

Forældrerepræsentanter:  

Anette Weiss, Anna Ladefoged, Christina Nørgaard Pedersen, Jakob 

Nedergaard Mortensen, Marie Ørnberg, Morten Hvenegaard, Thomas 

D. Marcher,  

Medarbejderrepræsentanter: 

Anne Christensen, Birte Brændgaard 

Elevrepræsentanter:   

Mikkel Grønfeldt Nielsen, Amalie Kjær  Nielsen 

Skoleledelse: 

Marianne  Nielsen, Mie Møller, Berit Juul  Hansen, Naja Hjersing 

Abelsen. 

Referent Mie Møller 

Deltagere  

Afbud Anette, Anna, Birte,  Anne, Amalie, Mikkel, Marie 

Dagsorden/referat sendes også til Skolens hjemmeside Antal  

 

a=aftale b=beslutning d=drøftelse o=orientering u=udtalelse/høring  

  V
e

d
…

 

T
id

 

A
rt. 

 

A Godkendelse af dagsorden  5
 

b
 Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig. 

Pkt. D, E, G, H udskydes til næste gang. 

B  Godkendelse af referat  5
 

b
  



 

Side 2/6 

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
0
 

o
 Ad 2 – kursus 21/3, data i skolen – Marianne og Morten deltager 

Ad 2a – møde i kommende uge  

Ad 3 - bortfalder 

Ad 4/5 – arbejder med ansættelse af skolesekretær. Fastelavns-

fest mandag gik fint. Indsatser i klasser på mellemtrinnet. 

Bæredygtig byudvikling – borgermøde den 19/4.  

Strib i bevægelse – skolespor – forventes klar den 19/4 

Intet nyt om tarzanbanen.  

Episode med vindue – gennemgang af alle vinduer går i gang 

Vinterfestival evalueres på møde snarest. 

Bogmesse i indskolingen var en stor succes 

Indvielse af klodsen gik godt. Afslutning for 3. klasserne i dag i 

sfo. De starter snart i klubben. 

Infomøde til tidlig sfo er gået godt. Der følger pædagoger med i 

tidlig sfo – en fra Bulderby og en fra Kastanieborgen. 

Der drænes på indskolingens legeplads – aftale med børnehaven. 

Ad 6 – stille og roligt i øjeblikket 

D Kommunikationsstrategi 

- indledende drøftelse 

M
H

I 
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d
 Se bilag.  

Punktet udsættes til næste møde 

E Sundhedspolitik 

- indledende drøftelse 
M

H
 

2
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d
 Se bilag.  

Punktet udsættes til næste møde 
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F Opfølgning på afkortning af 

skoledag § 16b og d 

- indskoling 

- mellemtrin 

- udskoling 

- Karlsvognen 

N
I 

1
5
 

d
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Bilag: dispensationsansøgninger for skoleåret 2019/20 

 

Baggrund: 

Evaluering af indeværende skoleår og ansøgninger for kommende 

skoleår fremlægges for Skoleudvalget på udvalgsmødet den 17. 

marts 2020. 

 

Ansøgningsskabelon, som udfyldes vedr. ønsker om dispensation 

i skoleåret 2020/2021. 

- Ansøgningsskema skoleåret 2020/2021 indsendes senest 

5. marts. 

 

Ansøgningsskema fra indeværende skoleår findes frem og der 

tilføjes en række i skemaet, hvor der tilføjes en kort evaluerings-

tekst. Dispenseringerne har kun kørt siden sommerferien og der 

er derfor forståelse for, at det bliver en foreløbig evaluering – og at 

det holdes i helt kort form. 

- Ansøgningsskema med evalueringsfelt indsendes senest 

5. marts. 

 

Opgave: 

Drøftelse og beslutning 

 

Referat:  

Der ses tegn på, at det har styrket elevernes trivsel. Færre elever 

har brug for reduceret skema, og der er ikke som tidligere snak 

om den lange skoledag blandt eleverne. Ringetider drøftes på et 

andet tidspunkt. Opmærksomhedspunkt: at eleverne skal opleve 

som attraktiv også på de dage, hvor de er der fra kl. 13. Der er 

udfordringer i forhold til afholdelse af teammøder. Dette er et 

udviklingsområde, som der er fokus på i forbindelse med 

planlægning af kommende skoleår. Fungerer fint i udskolingen 

Ansøgning skal sendes senest 5/3- bestyrelsen arbejder med det.  

  

G Budget 2020 
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Bilag: Skolebestyrelsens opgave i forhold til behandling af skolens 
budget og forslag til budget  
 
Baggrund: 
Budgettet for 2020 er i proces. Der er i budget 2020 fokus på 
indsatser i forhold til de politiske beslutninger i forhold til ”Vi skal 
have alle med” og implementering af ”Fra Middelfartbarn til 
Verdensborger”, de tre fokusområder, driftsmæssige opgaver og 
en usikkerhed i forhold til 2021. 
 
Referat: 
Udskydes til næste møde, da SB ikke er beslutningsdygtig.  



 

Side 4/6 

H Arbejdsmiljø 

- trivselsmåling januar 2020 

- opfølgning på anmodning om 

aktindsigt 

- handleplan 

- sygefraværsstatistik og 

kommunal rapport 

- håndtering af fravær/nærvær 

N
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 Bilag: Trivselsmåling for Strib Skole og SFO 2019 og benchmark 

2016/18. Sygefraværsstatistik 2019 alle skoler i Middelfart 

Kommune og rapport sygefraværsprojektet 

 

Baggrund: 

Skolebestyrelsen ønsker en orientering om trivselsmåling, 

sygefravær og handleplaner 

 

Opgave: 

- orientering 

Referat:  

MH orienterer, om bilagene som bestyrelsen har fået. Herudover 

kort orientering ved NI. Punktet vil være på dagsorden på næste 

møde. 

 

I Høring af retningslinjer for 

anvisning af kommunale lokaler i 

Middelfart 
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 Bilag: Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler i 

Middelfart og høringsbrev. 

 

Baggrund: 

Middelfart kommune vil hermed gerne sende ny retningslinjer for 

anvisning af kommunale lokaler i Middelfart i høring ved relevante 

parter.  

 

Svar på høring skal være Børn, Unge og Fritidsforvaltningen i 

hænde senest mandag d. 23.03.20 

 

Opgave: 

- udarbejde høringssvar 

 

Referat:  

Bestyrelsen har ingen indsigelser i forhold til bilaget. Jakob skriver 

udkast til høringssvar. 

Vi skal være opmærksomme på, at vi skal have opdateret vores 

ordensregler i forhold til udlån af lokaler. Kort drøftelse af 

indholdet i retningslinjerne. Overvejelser i forhold til teknisk 

service afdelingen og muligheden for at skrive en regning ud til 

lånerne for ekstra rengøring mm. 

Det fungerer fint med udlån fx i indskolingen.  



 

Side 5/6 

J Valg til skolebestyrelsen N
I 
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 Bilag: regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg, foreløbig 

tidsplan (Udleveres på mødet. Valgudvalget mødes umiddelbart 

før skolebestyrelsesmødet) 

 

Baggrund: 

Det er tidligere besluttet, at der er forskudte valg til skolebestyrel-

sen på Strib Skole. Dermed skal der afholdes valg i dette forår: to 

forældrerepræsentanter og en forældrerepræsentant for 

Karlsvognen. I 2019 blev reglerne for valg ændret og dermed er 

der ny styrelsesvedtægt i Middelfart Kommune. Se bilag 

 

Opgave: 

- drøfte og beslutte valgperiode 

- drøfte og beslutte, om der fortsat skal være forskudte valg  

- drøfte tidsplan 

Referat:  

NI skriver ud til resten af bestyrelsen, de fremmødte anbefaler 

forskudte valg og en 4-årig valgperiode, dog 2-årig for forældrere-

præsentant i Karlsvognen, hvis muligt. 

K Karlsvognen 

- status  

 
N
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 Baggrund: 

Karlsvognen er fast punkt på dagsordenen. Afdelingsleder 

orienterer om udviklingsprojekter og hverdagsliv. 

 

Opgave: 

Drøfte opmærksomhedspunkter og muligheder, herunder 

forældreinformation. 

 

Referat:  

Projektet ”en familie én indgang” – der er evalueret. Kort 

orientering, og der er enighed om, at det fungerer godt. Mulighed 

for kurser for pædagogisk personale i kommunen gennem 

projektet.  

Orientering om af- og tilgang af elever. Der er fokus på skolevæg-

ring.  

Mulighed for at få del i kommunens kompetencemidler – der 

arbejdes med en pædagogisk dag, hvor der skal arbejdes med 

PDA.  

Der arbejdes med yderligere en dag med oplægsholder – gerne i 

foråret. 

 

L SFO H
A
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 Baggrund: 

Orientering om hverdagsliv og udviklingstiltag i SFO er fast punkt 

på dagsordenen. 

 

Opgave: 

Drøfte opmærksomhedspunkter og muligheder 

Referat: 

Se tidligere punkt.  

Der arbejdes videre med placering af teammøder og inddragelse 

af børnehaveklasselederne i sfo’en fremover. Der er fortsat 

udfordringer omkring tilmelding til fx ferier i Aula. 



 

Side 6/6 

M Flagdage M
Ø
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 Baggrund: 

På baggrund af henvendelse til skolebestyrelsesformanden 

ønskes en drøftelse af flagdage på Strib Skole. 

 

Opgave: 

Drøfte opmærksomhedspunkter og muligheder 

 

Referat: 

Drøftelse og beslutning om, at vi fortsætter uændret. 

N Forældrehenvendelser     

En enkelt henvendelse – der afholdes møde i marts måned 

 

O Elevsager    Kort orientering 

P Eventuelt 
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o
 Spørgsmål om vi fejrer 100-års dagen for genforeningen den 

14.maj på skolen. Det drøftes på skolen 

 

 

 

 


