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DAGSORDEN 

 

 

Dato 2. november 2018 Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 24. oktober 2018 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 

Refe-

rent 

Berit Juul Hansen 

Deltagere Christina Nørregaard 

Afbud Mille Olesen, Jakob Nedergaard Mortensen, Anna Ladefoged 

Dagsorden/referat sendes også til Hjemmesiden, Skoleintra Antal  
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 Der bliver byttet rundt på punkt F go D 

B  Godkendelse af referat 
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 Godkendt og underskrevet 



 

Side 2/3 

C Orientering 
1. Nyt fra eleverne 
2. Nyt fra forældrerepræsen-

tanter 
a. Nyt fra skolebestyrelses-

netværk 
3. Nyt fra medarbejderrepræ-

sentanter  
4. Nyt fra ledelsen 
5. Hvad sker der på skolen? 
6. Vikarsituationen 
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 1. intet nyt 

2. Intet nyt 
a. Intet 

3. Indskolingen gør klar til en spændende Danida uge. 
Udskolingen starter skole/hjem samtaler og uddannelses-
parathedsvurderinger. 
6.-7.årgang er optaget af Projekt Edison, som er en sjov 
og lærerig opfinderkonkurrence, der giver eleverne mulig-
hed for at deltage i innovative læreprocesser. 

4. Vi oplever, at der kommer en del tilflyttere på mellemtrin-
net, som har hørt godt om skolen. 

5. Motionsdagen blev afholdt i det smukkeste solskinsvejr. 
Det er planlagt som en fagdag, hvilket giver en mere 
sammenhængende dag for alle. 
25. oktober afholdes der åben skole, hvor der bl.a. vil væ-
re mulighed for at overvære Edison finalen. 
15. nov. er der Matematikkens Dag. 
To lærere og skolelederen har været i Holland ifm. projekt 
Co-think. Der er planlagt undervisningsforløb. 
I uge 41 var medarbejderne i PLC (Pædagogisk Lærings-
center) i Middelfart Kommune samlet på Strib Skole til et 
tre-dages kursus. Der er designet en udviklingsproces for 
det videre arbejde på Strib Skole. 
Stjernehuset er nu blevet malet. Rutschehøjen er lavet, og 
vi har fået et nyt multihus samt en ny scene.  
Strib i bevægelse holder møde tirsdag d. 30. oktober på 
Strib Bibliotek og er meget interesserede i nye medlem-
mer, der kan drive projektet videre. 

6. Der er ro på vikarsituationen efter en periode med influen-
za. 

D Principper og politikker 
- gennemgang 
- prioritering af arbejdsopga-

ver 
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Se oversigt på særskilt bilag 
Udsættes til næste møde. 

E - Praksisfaglighed i skolen 
- - valgfag 
- - UPV 
- - udmøntning 
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 Som valgfag skal tilbydes håndværk og design, der kan tilbydes 

musik, madkundskab og billedkunst på 7.-8. årgang  
Der skal tilbydes 4 to-årige valgfag på 7. og 8. årgang, og det 
giver udfordringer til, hvordan vi får valgfagsmodulet til at gå op. 
I det nye regeringsudspil lægges der op til, at faglærere fra 
erhvervsskolerne kan undervise i folkeskolen.  
Ang. UPV bliver der skrevet ud til alle forældre på 8. årgang midt i 
november. Der er fokus på UPV ved efterårets skolehjemsamtaler 
på 8. og 9. årgang. 

F Budget 2019 
- status 
- 1. drøftelse af forslag til 

indsatsområder i budget 
2019 

- proces i forhold til priorite-
ringer 
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 Se bilag. 

Alle kendte udgifter er ajourført i budgettet. Nogle besparelser er 
trukket tilbage, men der er stadig besparelser grundet et faldende 
elevtal samt besparelser på bygninger og anlæg. Understøttende 
undervisning skal varetages af pædagoger i 65% af tiden og 
lærerne skal varetage de resterende 35%. 
Der er blevet arbejdet med forslag til indsatsområder. 
Prioriteringskataloget ser skolebestyrelsen som et brugbart 
redskab, og det vil nuancere drøftelserne. 

G - Ansættelsesudvalg 
- - status 
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 Der er stor interesse på viceskolelederstillingen, hvor der er 

ansøgningsfrist 1. nov. 
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H Dialogmøde med skoleudvalget 
- opsamling 
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d
 Der blev afholdt dialogmøde tirsdag d. 23. oktober med 

skolebestyrelserne fra alle skoler i Middelfart, hvor der blev 
indsamlet ideer til næste dialogmøde. Der er fremadrettet et  
ønske om 2 møder årligt.  

I Regnskab 2018 
- budgetopfølgning 
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 Se bilag 

Det ser fornuftigt ud.  

J Eventuelt 
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 Udsat 

 
 

 


