
Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2018 - 2019 

Skolebestyrelsen på Strib Skole aflægger efter hvert skoleår en årsberetning, hvor der kigges tilbage på året 
der gik. Den siddende bestyrelse holdt konstituerende bestyrelsesmøde efter fredsvalg i foråret 2018. 

Tidligere var alle bestyrelsens medlemmer valgt for 4 år ad gangen, og da ingen af de tidligere 
forældrerepræsentanter ønskede genvalg, er alle de nuværende forældrerepræsentanter nye. 
Medarbejderrepræsentanterne er de samme, som sad i den tidligere bestyrelse, ligesom suppleanterne er 
tidligere bestyrelsesmedlemmer. 

I forbindelse med valget i 2018 blev det besluttet, at fremover er fire forældre valgt for 4 år, og forældre for en 
2 -årig periode. Dette, for at sikre at det kun er ca. halvdelen af forældrerepræsentanterne, der udskiftes.  

Vi har modtaget stafetten fra de tidligere forældre i en god ånd og gør vores bedste for at videreføre det store 
arbejde, de har lagt i bestræbelserne på at sikre, at der også i fremtiden er en god folkeskole i Strib.  

Skolebestyrelsen har i det forgangne år afholdt 11 møder, 10 ordinære møder, samt et ekstraordinært.  

Der blev i oktober afholdt dialogmøde med Skoleudvalget, hvor alle skolebestyrelser var indbudt.  

Der er fortsat deltagelse fra bestyrelsen i netværket af skolebestyrelser i Middelfart Kommune, hvor der bl.a. 
drøftes økonomi, budgetter og afgivelse af høringssvar. Derudover er der afsendt et fælles brev fra de 13 
bestyrelsesformænd til byrådet, hvor vi opfordrer til fortsat fokus på en prioritering af folkeskoler og 
institutioner i kommunen. VI håber på en fortsat udvikling af dette tværkommunale samarbejde, da det både 
giver inspiration og erfaringsudvekslinger.  

Der er i løbet af året afgivet høringssvar fra bestyrelsen på følgende: 

 Budget 2019 

 Trafiksikkerhedsplan 

 Effektiviseringsforslag 2019 

 Fra Middelfartbarn til Verdensborger 

 Ændring af lovgrundlaget for folkeskolen. 

Der har været medlemmer af bestyrelsen i en række ansættelsesudvalg i forbindelse med ansættelser af: 

 Viceskoleleder 

 Lærerstilling  

 Specialpædagog til Karlsvognen 

 Pædagog til SFO 

 Barselsvikariat i SFO 

 Afdelingsleder til Karlsvognen  

 2 børnehaveklasseledere 

 Skolepædagoger. 

Det er altid en spændende proces at være med til at ansætte flere dygtige mennesker, der gerne vil hjælpe 
med den videre udvikling af Strib Skole.  

I starten af 2019 oplevede vi desværre et pludseligt dødsfald, da en børnehaveklasseleder gik bort efter kort 
tids sygdom. Det var et hårdt slag for børn og kollegaer, men et endnu større tab for familien. Æret være 
hendes minde.  

  



Skolens størrelse 

Ved skoleårets start august 2018 er der 646 elever på skolen. Pr. marts 2019 startede 61 børn i tidlig SFO. 

Der er 41 lærere, tre børnehaveklasseledere, syv pædagoger og ni personaler i SFO. Derudover er der to 
skolesekretærer, en kontorassistent, to servicemedarbejdere, en IT-assistent og tre ledere.  

Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til personalet, som alle arbejder ihærdigt på at give eleverne den 
bedst mulige skole. Der arbejdes både med faglige, personlige og sociale kompetencer for den enkelte elev.  

Lidt fra årets gang 

Stjernehuset blev ombygget, så det nu rummer vuggestue i den ene ende og har fået et legerum med LEGO i 
den anden. Legoklodserne er doneret af børn og forældre, og det bliver brugt flittigt.  

Karlsvognen har fået en 7. klasse, og det er gået rigtig godt. Eleverne er med i naturfagene i almenklasserne, 
hvilket har været en succes.  

På baggrund af en henvendelse fra forældre og autismeforeningen i foråret er der iværksat en udviklingsplan 
for Karlsvognen for at styrke tilbuddet. Der er ansat en afdelingsleder, og der arbejdes videre med andre tiltag. 

8. årgang har haft en fantastisk tur til Berlin og bliver rost for bl.a. at være meget ansvarsbevidste. Et godt 
eksempel på åben skole.  

7. og 8. årgang har været på Camps i U25, som har været gode oplevelser. Strib Skole afholdt Den Store 
Bagedyst, Trampolin, Tour de Natur og Tysk med en udflugt til Flensborg. 

Skolebestyrelsesseminar – ”Den gode skoledag – retning og mål for folkeskolen i Middelfart” 

Den 15.-16. marts havde Skoleudvalget inviteret alle skolebestyrelser til seminar. Formålet var gennem dialog 
at arbejde videre med en samlet strategi for skolernes fremtidige udvikling.  

Det er positivt, at der er åbnet op for en bredere dialog med Skoleudvalget, da vi sammen har et fælles mål -  
at drive den bedst mulige skole.  

Der bliver i Middelfart Kommune arbejdet med en samlet strategi for folkeskolerne i kommunen under titlen 
”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”.  

Der arbejdes med at skabe en samlet dannelsesstrategi for de 0 – 20 årige i kommunen. For de 6 – 16 årige er 
der formuleret fire pejlemærker, som skal danne den fremtidige vision for skoleområdet: 

 En verdensborger fra Middelfart 

 Bæredygtighed som fundament 

 En skole i bevægelse 

 Den attraktive folkeskole. 

En verdensborger defineres her gennem nogle af de egenskaber, vi gerne vil give vores børn og unge med 
videre i livet: 

 Livsduelighed 

 Faglig Kvalitet 

 Trivsel 

 Digital dannelse 

 Demokratiske borgere. 

Udviklingen skal ske med bæredygtighed som fundament, og det er således et mål, at alle elever i Middelfart 
Kommune skal kende FN´s 17 verdensmål. Det skal ske ved, at alle skolerne kender og arbejder med 
bæredygtighedstiltag, som kommunen er en del af. Skolerne bakker op om de arrangementer, projekter og 
lokale tiltag, der taler ind i arbejdet med bæredygtighed.  



En skole i bevægelse er nytænkende, eksperimenterende og innovativ, samtidig med at man hele tiden 
forholder sig til egen praksis.  

Der skal arbejdes videre med at udvikle den attraktive folkeskole, som er en lokal og fælles skole, der er et 
aktiv for lokalsamfundet. Den skal være forældrenes førstevalg, sikre gode overgange og funderes i et godt 
skole/hjem samarbejde. Skolen skal formå at tiltrække og fastholde dygtigt personale, så der skabes høj 
faglighed og trivsel.  

Det bliver spændende at følge det videre arbejde med at implementere strategien.  

Udvíklingsgruppen for bæredygtig byudvikling af Strib 

Bestyrelsen er repræsenteret i udviklingsgruppen som arbejder med bæredygtig byudvikling af Strib.  

”Bæredygtige lokalsamfund” er en indsats, der blev vedtaget af byrådet i sommeren 2018. Den handler om 
at sætte en retning for udviklingen af Strib som lokalsamfund.  

Med udgangspunkt i de lokale styrker og potentialer finder lokalsamfund og byråd frem til fælles 
mål, projekter og initiativer, der styrker lokalsamfundene som attraktive levesteder med 
stærke fællesskaber – også her med fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. 

Der har været en workshop på skolen med deltagelse af eleverne fra 7. og 8. årgang for at få deres input til 
mulige tiltag. Det blev en spændende eftermiddag med mange gode forslag på bordet. 

Røgfri skole 

Skoleudvalget har besluttet, at Middelfart Kommune deltager i ”Røgfri Skole”. Der arbejdes med 
udformningen af en politik på området, som både tager højde for forældre på besøg på skolen samt på 
fritidsbrugere.  

Forældrehenvendelser 

Der har været en del forældrehenvendelser bl.a. omhandlende vikarsituationer i de enkelte klasser, og det er 
emner, som har stort fokus. På skolebestyrelsesmøder er der indføjet et fast punkt på dagsordenen vedr. 
forældrehenvendelser for at skabe klarhed over, hvordan bestyrelsen arbejder med disse.  

Budget 2019 

Budgettet for 2019 er begrundet i et faldende børnetal på skoleområdet, og det giver derved færre penge end 
det foregående år at drive skole for. Der er i år 16 færre elever i 0. – 9. årgang, men der er 17 flere børn i tidlig 
SFO, så det går ikke kun ned. Antallet af klasser er uændret i skoleårene 2017-18 og 2018-19. 

Med udmøntningen af budget 2019 er der i november 2018 påbegyndt en resursetilpasning. Dette er funderet 
i et ”prioriteringskatalog” for budget 2019 og skoleåret 2019 – 2020.  

Der er fra bestyrelsens side fokus på bl.a. ”en lærer – en klasse – et fag”, og det kan opfyldes -  også i skoleåret 
2019 – 2020. Der kan selvfølgelig åbnes op for tanker om undervisning på tværs af klasser og årgange, men det 
skal være begrundet i faglige vurderinger og ikke som del af en effektivisering.  

Ved den endelige behandling af budget 2019 tager tre bestyrelsesmedlemmer budgettet til efterretning, og 
fire godkender det under forudsætning af, at ændringerne i aftalen ”Folkets skole – faglighed, dannelse og 
frihed” er fuldt finansieret.  

  



Mobilpolitik 

Der var i perioden 1. marts til sommerferien fokus på, at børn på mellemtrinnet bruger mindre tid med 
mobiltelefonen i skoletiden. Samtidig blev der arrangeret besøg fra 9. årgang på mellemtrinet for at dele deres 
gode erfaringer med mindre brug af mobiltelefonen i skoletiden. 

Man har altid mulighed for at komme i kontakt med sit barn i skoletiden ved at ringe til kontoret, og alle børn 
med et behov for kontakt til forældrene kan få hjælp samme sted. 

Skoleårets planlægning 

Planlægningen af skoleåret 2019 / 2020 blev ekstra udfordret af, at lovgrundlaget vedr. Justering af 
folkeskolereformen ikke var vedtaget af Folketinget ultimo april, hvilket er ret usædvanligt. Forslaget 
rummede bl.a. afkortning af skoledagen i indskolingen og på mellemtrinnet, så det greb voldsomt ind i 
skemalægning, ringetider og årets planlægning i øvrigt.  

Der blev lagt en kæmpe indsats fra ledelsens og administrationens side, også mens vi andre var på ferie. De fik 
puslespillet til at gå op, da først rammerne var sat fra politisk side.  

Det skal der fra bestyrelsens side lyde en stor tak for. 

Skolens økonomi 

Der arbejdes kontinuerligt med skolens økonomi ud fra at skabe en balance mellem drift og udvikling af skolen 
samt nedbringelse af den akkumulerede gæld, der stadig forfølger os. Det går i den rigtige retning, men det er 
fortsat en balancegang og kræver benhård prioritering i mange beslutninger.  

Vi ønsker alle et godt og udbytterigt skoleår i 2019 / 2020.  

 

Med venlig hilsen 

Skolebestyrelsen på Strib Skole 

 

 

 

 

 

 


