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Referat 

 

 

Dato  Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 29. august 2017 Fra-til Kl. 18.30 – 21.00   

 

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:  

Skoleledelse: John Mouridsen, Marianne Nielsen, vakant 

Refe-

rent 

John Mouridsen 

Deltagere  

Afbud Vikki, Bo, Jenny, eleverne 

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
  Punkt om ny madordning under ledelsen 

B  Godkendelse af referat 

 

 5
  Godkendt 
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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 

a. 0. årgang 

b. indskolingsleder 

5. Hvad sker der på skolen? 

6. Vikarsituationen 

 1
5
 

 1: 

Intet nyt 

2: 

Se punkt g. og h. 

3: 

Der har været rigtig mange tekniske problemer i forbindelse ned 

det tekniske ved skoleopstart, hvilket gav mange frustrationer 

4: 

Vi har sagt farvel til Tine. Vi valgte at lave et hurtigt stillingsopslag 

og håber at ansætte snarest. 

Uge 27 blev vi orienteret om, at vi skal oprette en tredje. 0. klasse 

De er alle kommet godt i gang 

Mee-book: Det er kæmpe udfordring for alle medarbejdere 

Frikvarteret er forlænget med 5. min 

Morgensamling er kommet godt i gang 

En del lærere har rådighedstimer 

Vi havde en god rengøringsdag op til ferien 

Vi har haft fællespædagogiske dage i uge 26 og 32 med temaerne 

”Stjernestunder” og ”Tegn på læring” 

 

Vi har fået ny madleverandør til boden. De er meget åbne og 

samarbejdsvillige. 

Vi forventer et godt samarbejde 

 

5: 

6: 

 Antimobbestrategi 

- Kick off 
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 Se bilag 

Vi har en tvungen opgave, da der skal ligge en antimobbestrategi 

på vores hjemmeside. 

Der ligger allerede en som indeholder det meste, som vi kan tage 

udgangspunkt i. Men ”Hvordan vi arbejder med det forebyggende” 

mangler 

Marianne samler det vi har og lægger det ud inden oktober 

Efter Drop-Mop kurset laver vi et udkast 

. 
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 Skolebestyrelsesvalg 2018 

- Kick off 

 1
0
 

 Der er valg til skolebestyrelsen til april/maj. 

Bestyrelsen vil bruge forældremøderne til at reklamere lidt for 

skolebestyrelsesvalget. 

Hvordan får man skabt en større interesse for arbejdet 

Der arbejdes på, at have valg hvert andet år, men man er stadig 

valgt for 4. år af gangen. 

Bestyrelsen ønsker dette, da vi mener det er et kvalitetsløft 

Vigtigt at få fat i forældre til de yngste. 

Mulighed for at afholde digitale valg 

 

 Forældremøder tirsdage i september, 

kl. 17-17.30 

- Planlægningen 

- Trivsel på tværs 

- skolebestyrelsesvalg 
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 Hvem er hvor? 

- Trappen 

- Amfien i indskolingen 

Ledelsen skal præsentere ”trivsel på tværs”. Da vi kun er to 

ledere, kan vi kun være 2. steder. Herefter er der tid til bestyrelsen 

20 min til ledelse, 10 min til bestyrelsen. 

Bestyrelsen finder selv ud af hvem der kommer hvilke dage 

 

 Budget 2018 

- Dialogmøde den 28. august 

- høringssvar 
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 Se bilag 

Høringsfrist på fredag. 

8,6 millioner kan indgå i drift og 12 millioner til anlæg. 

Christina udarbejder et høringssvar og sender ud. I skal give 

hurtig feedback 

 Høringssvar  

- Styrelsesvedtægt 
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 Se bilag 

Tilføjelse om forskudte valg. 

Ændring i bestemmelser vedr. dialogmøder – bestyrelsen vil 

gerne have mulighed for ar møde politikerne uden forvaltningen. 

 

Vi tager høringssvaret til efterretning 

 

 Høringssvar 

- ferieplan 
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 Se bilag 

Tages til efterretning 

 Trivselsmåling 

- orientering 
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 Marianne orienterede om trivselsmålingen og den proces som vi 

efterfølgende er i gang med. 

Vi får ”SPARK” med ind over for at hjælpe os i processen 

 Godkendelse af skema 

- ny opgave pga ny folkeskole-

lov 
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 Se bilag 

Godkendt. 

 Eventuelt 
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0
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Parkeringsplads Initieret af Dato 

 

- Internationalisering på Strib Skole 

- Revidering af skolehjemfolderen 

- Ekstra forældremøde? / indhold og form? 

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

kohol arrangement) 

  

 

 


