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Dato  Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 25. oktober 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 Klemensen, Gustav Lyngaal Egeberg 

Skoleledelse: John Mouridsen, Marianne Nielsen, Berit Juul Hansen 

Refe-

rent 

John  

Deltagere  

Afbud Vikki, Christina 

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, men en snak om lejrskoler under evt. 

B  Godkendelse af referat 

 

 5
  Næste gang da referatet ikke er helt klar 



 

Side 2/4 

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:: 

 Intet nyt 

2-Nyt fra forældrerepræsentanter.: 

 Intet nyt 

a-Nyt fra skolebestyrelsen: 

 Læserbrev i FS fra tirsdag 

3-Medarbejderne: 

 IT-problemer med at g-drevet er blevet krypteret og det er 

meget svært at genoprette drevet. Vi skal undersøge hvor 

mange, som er stadig bruger dette drev og er ramt. 

4 og 5-Nyt fra ledelsen 

 Der er afsat 4.mill i 2018 og de kommende år til en opgra-

dering af skolernes netværk 

 Der er nye lærercomputere inden længe 

 Motionsdag var en fagdag, med samme lærer hele dagen. 

Det var en god dag og med godt vejr. Formen gentages 

gerne næste år. 

 Så er Berit kommet i huset som indskolingsleder. Det er vi 

alle glade for. 

 Vi har Edison finale i morgen. 10 hold i alt kan gå videre. 

Fra Strib kan 3 hold gå videre. 

 Uddannelsesparathedsvurdering er ændret, der bliver 

meddelt til forældre.. 

 Der arbejdes med Meebook. Det er en stor opgave 

 6-Vikarsituationen 

 Rimeligt stille for tiden 
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 DropMob 

- opsamling fra kursusaften 3. 

oktober 

- design af proces 

- nedsættelse af arbejdsgruppe 

Valg af repræsentanter fra 

skolebestyrelsen 

  d

/

B 

Se bilag 

På kurset talte vi om, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, 

der skulle udarbejde en ny antimobbestrategi for skole og SFO 

med afsæt i DropMobs ideer og materialer  

 

Godt kursus: 

Vi mener udvalget skal være bredt sammensat – en fra alle 

afdelinger. 

Forældrene(skolebestyrelsen) skal ikke være med til alle møder, 

men vil gerne være med på orienteringsniveau. Birgit og Uffe 

bliver bestyrelsens repræsentanter. 

Elevrådet skal også være med. 6 til 9. årgang stiller hver en 

repræsentant.. 

 

Procesbeskrivelse: 

Vi vil tage udgangspunkt i den procesbeskrivelse som ”DropMop” 

har skitseret. 

 

 Elevfravær 

- skal vi ændre praksis til, at 

forældre skal sygemelde eget 

barn inden kl. 8? 
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Se inspirationsbilag 

God debat om procedure vedr. sygemelding og digital kontaktbog. 

Bestyrelsen mener ikke, at vi skal tage krav om sygemelding om 

morgenen med. 

Beslutning om digital kontaktbog på næste bestyrelsesmøde. 

 Idékatalog 

- fokusområder 

  d Se bilag 

Fælles indkøb med digitale lærermidler er sat i gang på 

kommunalt plan. 

Åben skole - Bestyrelsen mener at ideen omkring frivillige ind i 

undervisningen kunne være en god ide, og vil gerne arbejde 

videre med denne ide. 

Forældrebank er prøvet før med gode resultater. 

Lærerne vil gerne tage det med og kommer med input. 

 

Åben skole – Et tættere samarbejde med biblioteket kunne være 

spændende.  

Kunne vi få besøg af en fra biblioteket til et bestyrelsesmøde 

Kunne vi få besøg af en fra frivillighedscentret til et bestyrelses-

møde. 

Vi vil undersøge mulighederne for et samarbejde i det nye år. 
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 Strib i Bevægelse 

- status 

  o Der arbejdes nu med et forslag til udeområde i indskolingen. Der 

skal herefter søges midler. 

Skolespor er et projekt, som er sat i gang. 

Vores udelivs-hold er være med. 

 Skolefoto 

- forældrehenvendelse 
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Se bilag 

Vi bibeholder individuelle klassebilleder hvert 3. år som nu, men 

det besluttes at tage fællesfoto hvert år. 

 

 Budgetopfølgning pr. 30.09.2017   o Se bilag 

De penge som er bevilget til fag m.m. må gerne bruges i år. Der 

er ikke lukket. 

Det ser ganske fornuftigt ud. 

 Budget 2018 

- proces 

- valg af forældrerepræsentant 

til budgetmøder 
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Se bilag 

Det ser ud til at vores økonomiske ramme udvides. 

Det ser dog desværre ud til at elevtallet vil falde. 

Det ser ud til at der kun bliver to børnehaveklasser. 

Skemaer til budgetønsker sendes ud snarest 

Møder med fagudvalg, PLC, afdelingskoordinatorer sættes 

efterfølgende i gang. 

Forældrerepræsentant – Christina 

Beslutning om proces er i skolens drift og et ledelsesansvar 

 

 Eventuelt 
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0
 

 Skolerejser venter til næste gang. 

 

 

 

Parkeringsplads Initieret af Dato 

 

- Revidering af skolehjemfolderen 

- Ekstra forældremøde? / indhold og form? 

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

kohol arrangement) 

  

 


