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DAGSORDEN 

 

 

Dato 21.11.2020 Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 23.11.2020 Fra-til Kl. 17-19.30   Indkalder Morten Hvenegaard 

Sted Personalerummet på Strib Skole 

Der vil være en mindre servering 

Mødele-

der 

Marianne Nannerup 

Skolebesty-

relsens 

sammen-

sætning 

Forældrerepræsentanter:  

Anette Weiss, Pia Lambertsen, Jakob Nedergaard Mortensen, Anders 

Nicolai Madsen, Morten Hvenegaard, Thomas D. Marcher, Marianne 

Nannerup 

Medarbejderrepræsentanter: 

Anne Christensen, Liselotte E. Larsen 

Elevrepræsentanter:   

Abby Marie Jensen, Freja Jerrild Jessen 

Skoleledelse: 

Marianne  Nielsen, Mie Møller,  

Berit Juul  Hansen, Naja Hjersing Abelsen (deltager pukt A-E). 

Referent Mie Møller 

Deltagere Hanne Bommersholdt deltager som suppleant for Liselotte 

Afbud Liselotte E. Larsen, Berit Juul Hansen, elever 

Dagsorden/referat sendes også til Forældre AULA og skolens hjemmeside Antal  

 

a=aftale b=beslutning d=drøftelse o=orientering u=udtalelse/høring  
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A Godkendelse af dagsorden  5
 

b
  

B Evaluering af de sidste møder M
H

 

1
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d
 Baggrund: 

Vi er i gang med at implementere ny mødestruktur og –ledelse og 

vil gerne justere løbende ud fra en evaluering af sidste møde. 

 

Opgave: 

- drøfte opmærksomhedspunkter 

 

Referat: drøftelse af mødelederrollen og rollen som tidtager. 

Drøftelse af om augustmødet skal være længere end de andre 

møder og muligheden for at enkelte andre møder så kan være 

tilsvarende kortere. Enighed om at blive bedre til at overholde 

tiden til møderne. Anne tilbyder at være tidtager ved de møder, 

hvor Marianne Nannerup ikke deltager. 
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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 

- Covid 19 

5. Hvad sker der på skolen? 

6. Vikarsituationen 

 1
0
 

o
 Baggrund:  

Fast punkt på dagsordenen: kort orientering 

 

Referat: 

 

Ad 1: Et godt elevrådsmøde hvor der blev arbejdet med proces 

omkring principper 

Ad 2:  

Ad 3: Udflugter i efteråret for de enkelte årgange – alle glæder sig 

meget. 2 grupper i 7. klasse har været i finalen i Edison 

Ad 4:  

Covid 19: yderligere en lærer smittet, ingen yderligere hjemsendt. 

Flere familier er enten nære kontakter eller har positive familie-

medlemmer 

Endnu en lærer er sendt hjem af helbredsmæssige årsager.  

Ad 5: 

Forberedelser til julemåneden i Covid 19s lys: Juleklippedag 

(uden forældre), Luciadag (med tilmelding for forældrene), 

nissespil på 1. årgang (med særlig opmærksomhed på hygiejne 

og afstand samt styret buffet) og juleafslutning for de 3 spor hver 

for sig. Julekomsammen for personale den 11.12 

Ekskursioner er i gang med besøg i Den gamle By, Fiskerimuseet 

i Esbjerg, Moesgaard Museum osv.  

Chromebooks udleveres til 3. årgang og der er igen en vogn i 

indskolingen. Lærercomputere og opgradering til windows 10 

sættes i gang.  

Ad 6:  

1 vikar stopper nu og en ny starter 1.12. Vikarerne har fortsat 

travlt. 

D Karlsvognen  

- status  

- det videre arbejde 

N
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 Bilag: 

Skriftlig orientering 

 

Baggrund: 

Orientering om skolehverdagen i Karlsvognen og udviklingsarbej-

de er fast punkt på skolebestyrelsens dagsorden 

 

Opgave: 

- Drøfte opmærksomhedspunkter og muligheder, herunder 

forældreinformation 

 

Referat:  

Skriftlig orientering er udsendt. Følgegruppemødet i torsdags blev 

aflyst pga manglende punkter fra forældrene. Karlsvognen 

deltager ikke i juleklippedag – de melder tilbage om deres 

deltagelse i Luciaarrangementet.  
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E SFO N
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 Baggrund: 

Orientering om hverdagsliv og udviklingstiltag i SFO er fast punkt 

på dagsordenen. 

 

Opgave: 

- Drøfte opmærksomhedspunkter og muligheder 

 

Referat:  

Skriftlig orientering udsendt. Der arbejdes med at gøre noget 

særligt for 3. årgang. 1.sal er indrettet til det. Børnene er glade for 

det. Planlægning af julecafe er i gang – det bliver kun for børnene 

pga Covid-19 

Indskrivningsmøde i tirsdags – der var mange deltagende 

Ros fra forældrene omkring en grundig gennemgang til mødet. Vi 

er igen på vippen mellem 2 og 3 klasser til kommende 0.årgang. 

 

 Pause  1
0
 

  

F Fra Middelfartbarn til Verdensbor-

ger 

- status over eksisterende 

praksis 

- ansøgninger til boost af 

områder 

- skitse til det videre arbejde 

med Strib Skoles vej ind i 

visionen  

 

N
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o
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Bilag: 
Kortlægning af nuværende aktiviteter på Strib Skole og de 
allerførste skitser til to ansøgninger til boost af områder. (2 mio. 
kr. kommunal pulje i budget 2021) 
 
Baggrund:  
På sidste møde fik skolebestyrelsen en præsentation af visionen 
”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”. Arbejdet med Strib Skoles 
vej ind i visionen er i gang. 
 
Opgave: 

- dialog med afsæt i oplæg 
 
Referat: 
Præsentation af arbejdet med visionen på skolen frem til nu 
Henvisning til bilag om aktiviteter i skolen 
Vil gerne arbejde med ledelse og PLC-skoleudviklingsgruppe  
samt med MED-udvalget. Vende tilbage til bestyrelsen i januar, så 
vi kommer hele vejen rundt i forhold til en samlet vision for Strib 
Skoles vej. 
Ønske om nyt værdigrundlag for skolen 
Ønske om at komme på pædagogiske dage, hvor vi kan arbejde 
med det. Dette med overnatning for personalet i 2021. 
Spørgsmål til PLF (professionelle læringsfællesskaber)  
Midler afsat til at booste pejlemærkerne.  
Personalet arbejdede på PR-mødet med ønsker til, hvad skolen 
skal søge midler til. 
Her ønsker vi at arbejde videre med bevægelse i mellemtrin og 
udskoling og lade indskolingen gå ind i budget 2021 for skolen. 
Ligeledes arbejdes videre med den internationale dimension. 
Bestyrelsen tilslutter sig forslaget om at arbejde videre med de to 
valgte punkter 
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G Forældretilfredshedsundersøgelse N
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 Bilag: Oversigt over Strib Skoles resultat sammenlignet med 
Middelfart Kommune og landsrapport. Dash board: 
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/okt/foraeldre-er-godt-
tilfredse-med-deres-boerns-folkeskole-og-sfo/ 
 
Baggrund: Undersøgelsen har til formål at give kommunale 
politikere, ledere og medarbejdere mulighed for at inddrage 
borgernes perspektiv i den lokale kvalitetsudvikling. Fælles 
refleksion 
 
Opgave: 

- drøftelse af opmærksomhedspunkter 
 
Referat: 
Tal fra Strib Skole og Middelfart kommune. Vi ligger lavt i 
besvarelsesprocent. Vi ligger lavt omkring faglig ledelse og 
kommunikation samt på sfo. En interessant undersøgelse og 
ledelsen ønsker sig naturligvis et bedre resultat. En tanke er, at vi 
mangler at komme på Facebook, så vi kan komme ud med de 
gode historier.  
Forslag om at få forældrerådene til at sætte ord på, hvad det er 
man ønsker sig i forhold undersøgelsen.  
Man ønsker at komme i dialog med forældrene fx for at løfte sfo. 
Fokus på de gode historier og de punkter hvor vi skal forbedre os. 
Et forslag kunne være et forældreråd i sfo’en samt inddrage 
forældrerådene i klasserne for at indhente data.  
Spørgsmål til hvad personalet tænker om undersøgelsens 
resultat.  
Plan for den første indsats: 
Vi starter med sfo  
Spørge børnene først – vigtigt med elevperspektivet. 
Spørge forældrene efterfølgende – få begge perspektiver med. 
Opmærksomhed på ledelsesdelen.  
Bestyrelsen er opmærksomme på, at dette kun er et nedslag i 
undersøgelsen 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/okt/foraeldre-er-godt-tilfredse-med-deres-boerns-folkeskole-og-sfo/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/okt/foraeldre-er-godt-tilfredse-med-deres-boerns-folkeskole-og-sfo/
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H Arbejdet med principper og 

politikker 

- arbejdsgruppernes sammensæt-

ning 

- tovholder koordinerer møder i 

kalender 

- form defineres i hver arbejdsgrup-

pe 

- arbejdsrum på GoogleDrev 

(præsenteres) 

 

M
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 Bilag:  

Oversigt over arbejdsgruppers sammensætning. Elevernes, PR 
og ledelsens input 
 
Baggrund: 
Vi opdaterer principper for: 

o Sundhed 
o Brug af devices 
o Skolehjemsamarbejde 
o Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens 

faglige og sociale fællesskaber  
Opgave: 

- aftale tovholderfunktion 
- indblik i arbejdsrum (NI) 

 
Referat: 
Der er elevrepræsentation i gruppen med sundhed og brug af 
devices. 
Tovholder for grupperne: 
Sundhed: Anders 
Devices: Thomas og Jakob 
Skolehjemsamarbejde: Anette 
Inklusion: Marianne 
Marianne sætter fagpersoner på til grupperne også. Der kommer 
besked fra Pia, når grupperne er dannet i aula. Tovholder sørger 
for forventningsafstemning i grupperne i forhold til mødetidspunk-
ter og indkald. 

I Regnskabsopfølgning N
I 
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 Bilag: Regnskab januar – oktober 2020. 

 
Baggrund: 
En af skolebestyrelsens opgaver er at føre tilsyn med økonomi. 
Skoleleder orienterer om status 
 
Opgave: 

- opklarende spørgsmål 
- tage til efterretning 

 
Referat: 
Overordnet ser det bedre ud end forventet. Det har været svært  

at danne sig et overblik pga Covid-19.  

Næsten klar til at bygge skur i indskolingen. Indhentet tilbud på 

lydanlæg til hallen. Igangsættelse af indkøb af inventar. Vi skal 

opdatere vores sløjdlokale for at kunne opfylde de nuværende 

krav i forhold til HDS.  

Vandforbruget er eksploderet i forhold til tidligere år.  
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J Budget 2021 
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 Bilag: Den økonomiske ramme for Strib Skole og SFO 2021. 

Forslag til tidsplan. 

 

Baggrund: 

Resursetildelingen til Strib Skole i 2021 er nu kendt. Skolelederen 

orienterer om den økonomiske ramme og den videre proces med 

at udarbejde budget for 2021 

 

Opgave:  

- opklarende spørgsmål 

- indledende drøftelse af opmærksomhedspunkter 

 

Referat: 

Gennemgang af tidsplan. Tildelingen kan ses af bilag. Sammen-

lignet med budget 2020, så er der i kommende år tildelt ca. 

600.000 kr. mindre.  

 

K Suppleringsvalg N
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 Bilag: tidsplan (udleveres på mødet) 

 

Baggrund: 

Vi mangler suppleanter til skolebestyrelsen, derfor afholdes 

suppleringsvalg. I valgudvalget sidder Annette og Marianne 

 

Opgave: 

- opklarende spørgsmål 

 

Referat: 

Formanden skal sidde med i valgudvalget. Og der skal fastsættes 

en mødedato. Der udsendes tidsplan til bestyrelsen. Anette 

trækker sig fra udvalget. 

L Forældrehenvendelser M
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o
 Orientering om forældrehenvendelse 

 

M Eventuelt M
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N Godkendelse af referat M
Ø
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