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Referat 

 

 

Dato  Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 26. september 2017 Fra-til Kl. 18 – 20.30   

 

Indkalder Christina 

Sted Personalerummet 

Der vil være en let servering 

Mødele-

der 

Christina 

Skolebesty-

relsens 

sammen-

sætning 

Christina Nørgaard Pedersen, Birgit Thorup Røge, Bo René Schjødt 

Andersen, Uffe Kryger Klinkeby, Jenny Holm Hansen, Lotte Bjerg Sørensen, 

Medarbejderrepræsentanter: Anne Christensen, Birte Brændgaard 

Elevrepræsentanter:  Tobias fra 7.b og Gustav fra 8.a 

Skoleledelse: John Mouridsen, Marianne Nielsen, vakant 

Refe-

rent 

John Mouridsen 

Deltagere  

Afbud Vikki, Birgit, Lotte, Bo 

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 

  

 5
  Godkendt 

B  Godkendelse af referat 

 

 5
  Godkendt 



 

Side 2/5 

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
5
 

o 1. Nyt fra eleverne: 

Morgensang: 

Vil gerne have flere kahoots 

Ked af det  går ud over 1. times fag 

Mellemtrinet mener der for tit er uro hos dem 

Gerne flere samfundsmæssige emner. 

Andet: 

Lys og vandhaner på 1. sal er ikke ok – vi får det videre til 

pedellen 

Vil gerne kunne bruge smartboard i frikvarterene 

Der mangler net på basketbanen – det bringes med til ko-

tormødet 

 

2. God fagdag vedr. FNs verdensmål 

 

3. Berit, ny indskolingsleder begynder på mandag. 

Berit deltager i kurset ”Læringsfælleskaber der virker” 

Der har været en lille stigning i undervisningstallet 

Der har været intern audit i SFO. Det går heldigvis fremad. 

Der har været afslutningskonference i ”Meningsfuld Læring” 

Desværre har vi mistet en servicemedarbejd, som afgik 

pludseligt ved døden. 

 

4. Der er to klasser fra mellemtrinet, som har kontakt til to 

virksomheder, som en del af Åben Skole og entrprænør-

skab. 

Vi får besøg i forbindelse med vores ”Edison” projekt 

Der arbejdes med ny struktur i resursecentret på mel-

lemtrinet. 

Vi er i tæt kontakt med ungdomsskolen om forskellige pro-

jekter. Stille piger, skoletrætte drenge m.m., samt til UUV 

for 7. klasse. 

Der arbejdes hårdt med Meebook. Det presser medarbej-

derne meget.  

Vi håber, at alle kommer med, ved at vi hjælper hinanden. 
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 Skolepolitik for internationalisering 

(B) og handleplan (O) 

 2
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B

/

o 

Se bilag 

Marianne orienterede om arbejdet med en skolepolitik for 

internationalisering.  

Vi har 3. koordinatorer. 

Det er en kæmpe opgave, men vi er i gang. 

Godkendt den 26.09 

Handleplanen: 

Godkendt den 26.09 

 Strib i Bevægelse 

- status 
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o Arbejdet med rutsjehøjen påbegyndes i efterårsferien 

Parkour-anlæg og fitness- sti har første spadestik den 13. oktober 

i forbindelse med motionsdagen 

Der arbejdes med ”skolespor”, som skal gå fra skolen, til mosen, 

over stranden og hjem. 

 Antimobbestrategi 

- foreløbig strategi til skolens 

hjemmeside 

- Drop Mob-kursus den 3. 

oktober 
 1
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o Se bilag 

Orientering om en foreløbig anti-mobbestrategi, som kommer på 

hjemmesiden. Der arbejdes videre med den endelige. 

Det opfordres til, at elevrådsrepræsentanterne kommer med i det 

videre arbejde, samt de to AKT medarbejdere. 

 

 Lærernes Dag 

- international mærkedag den 5. 

oktober 

 1
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d Se bilag 

Der er fælles morgenbrød for alle medarbejdere. 

EB i udskolingen 

JT og måske Bente i indskolingen.. 

Bestyrelsen er meget velkommen. 

 Åben Skole den 9. november  1
0
 

d På Strib Skole vil vi i år byde velkommen til forældre til en helt 

alm. skoledag. 

Der ligges op til at forældrene bliver aktive ind i skoledagen. 

Vi vil samtidig minde om vores juleklippedag, som også er en 

forældredag. 

Mobilpolitikken gælder også for forældre. 
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 Skolehjemsamarbejde 

 Opfølgning på forældremøder 

 behov for ekstra foræl-

dremøde? / indhold og 

form? 

 revision af skolehjemfolderen 

- kontaktbogen 

 forældrerådenes opgaver ved 

betaling for skolerejse 
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o 

 

 

 

 

b 

 

d 

 

Se bilag 

Forældremøder: 

Man var presset af tid denne gang, pga. det fælles bagefter. 

Fint at årgangene var samlet, og generelt gode møder, og stor 

opbakning. 

Vi har fået få henvendelser på baggrund af formen 

Man kan ikke gøre alle tilfreds, men hvad er der af fordele og 

ulemper ved formen.  

Vi skriver ud til forældrene, at vi er i gang med at evaluerer formen 

 

I forhold til at vi samlede forældremøderne på få dage, er det 

svært at tage flere tirsdage i brug, da der ligger mange andre ting 

på tirsdage 

. 

Pas på med for meget fagligt snak på forældremøderne, så der 

også bliver plads til anden snak på forældremøderne.. 

 

Ekstra forældremøde? 

Kunne der blive plads til et mere uformelt forældremøde. Måske 

en fredag. Kan det indgå næste skoleår ved skoleårets planlæg-

ning. 

Godt punkt til afdelingsmøderne. 

 

Den digitale kontaktbog: 

God debat om det pædagogiske og det praktiske i forbindelse 

med både den analoge og den digitale kontaktbog. 

 

Alle lærere skal gerne kunne se den digitale kontaktbog 

Skal elever sygemelder sig på dagen? Inden kl.???? 

 

Der er generelt stemning for den digitale kontaktbog. 

Vi tager den med til en personalmøde og beslutter herefter. 

 

Skolerejser: 

Der skal formuleres et skriv (princip) med retningslinjer om priser 

og forældrenes ansvar for indsamling af penge til skolerejser.  

Skal ind i forældrefolderen. 
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 Økonomi 

- budgetopfølgning – skole 

- budgetforlig - kommune 
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5
 

 Se bilag 

Det ser fornuftigt ud. 

Forbrugsprocenten ser fornuftigt ud. 

Budgetforliget på det kommunale plan er uden besparelser 

 

 Idekatalog – fokusområder 

- kommende proces 

 1
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 Se bilag 

 Eventuelt 

 

 1
0
 

  

 

 

Parkeringsplads Initieret af Dato 

 

Ønske om arrangement omkring sikker adfærd på nettet (på samme vis som al-

kohol arrangement) 

  

 


