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Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2019 - 2020 

Skolebestyrelsen på Strib Skole aflægger efter hvert skoleår en årsberetning, hvor der kigges tilbage på året 
der gik.  

2020 var valgår, idet nogle sad i en 2-årig periode, og der var tre, som ikke ønskede genvalg. Der skal lyde 
en stor tak for indsatsen til dem, som trådte ud af bestyrelsen og velkommen til tre nye 
forældrerepræsentanter. Den nye bestyrelse blev konstitueret i juni efter fredsvalg.  

Skolebestyrelsen har i det forgangne år afholdt møder, 9 ordinære møder, samt 1 ekstraordinært. En del 
møder er blevet afviklet som virtuelle møder på grund af Covid-19.  

Corona / Covid-19 har i den grad sat sit præg på året, også på Strib Skole. Allerførst en kæmpe tak og ros til 
personale og ledelse for at have løftet en kæmpe opgave, som inden den 11. marts var ukendt og siden har 
ændret sig uge for uge.  

Efter Statsministerens pressemøde den 11. marts blev eleverne sendt hjem over de følgende dage, og der 
blev etableret nødundervisning. Det var en ny situation for alle, og der blev arbejdet på mange måder ind i at 
få det bedste ud af situationen. Stor var glæden, da der blev åbnet op, og det blev muligt at møde ind på 
skolen igen. Først de yngre årgange, og trinvis kom de ældste også med igen. Nødundervisningen fortsatte, 
men var nu baseret på fremmøde i skolens bygninger. 

For alle var det under helt andre forhold end tidligere, med håndvask, faste grupper, ingen fælles leg på 
tværs af klasser ude og inde, men alle har forsøgt at få det bedste ud af situationen. En stor ros skal også 
lyde til vores elever for deres måde at takle de nye forhold på.  

Skolens størrelse 

Ved skoleårets start august 2020 er der 606 elever på skolen.  Pr. marts 2020 startede 54 børn i Tidlig SFO. 

Der er 41 lærere, 2 børnehaveklasseledere, 5 skolepædagoger og 8 personaler i SFO. Derudover er der 2 
skolesekretærer, 1 kontorassistent, 2 teknisk service-medarbejdere, 1 IT-assistent og 4 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 

Strib Skole fik i november 2019 en flot 3. plads i DM i skoleudvikling og en præmie på DKK 10.000,- overrakt 
fra Skole og forældre med ordene:  

https://stribskole.aula.dk/


                                                     Strib Skole 

Røjlemosevej 9, 5500 Middelfart 

28/08/2020 

T ele fon  s ko le  88 88  560 0 te le fo n  SF O 8888  5 630   

H j emmes id e:  https://stribskole.aula.dk 

E -ma i l  s ko len :s t r ib .s kole@m id d e lfa rt .d k  /  E -mai l  SF O:  s fost r ib@m id de l fa r t . d k    

 

“Strib Skole har omsat teknologi- og IT-dagsordenen til leg, dans og spil for både indskolingselever og 
personale. Skolen samarbejder med både skoler og læringscentre i Holland, England, Sverige og Finland. I 
projektet har de formået at få elever i indskolingen til at samarbejde med elever i andre lande. 
Projektet handler ikke bare om at lære at kode, men mere om at forstå de bagvedliggende tankeprocesser 
og tilgange, som vores digitale verden bygges op af, eksempelvis algoritmer.” 

Stort tillykke til alle medvirkende, store som små, og en helt særlig tak til alle elever i 3C og lærer Hanne 
Kops. Det er virkelig, virkelig godt gået! 

Strib Skole har siden 2018 deltaget i Erasmus+ Projektet Co-Think som har deltagere fra Finland, Sverige, 
Holland og England. Formålet er at blive klogere på, hvordan man kan arbejde med computational thinking 
(CT) i de mindste klasser. Nogle elever og lærere havde planlagt en tur til London, som desværre blev aflyst 
på grund af Covid-19. 

Der er fortsat deltagelse fra bestyrelsen i netværket af skolebestyrelser i Middelfart kommune, hvor der bl.a. 
drøftes økonomi, budgetter og afgivelse af høringssvar. Vi håber på en fortsat udvikling af dette 
tværkommunale samarbejde da det både giver inspiration og erfaringsudveklinger.  

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

 Budget 2020 

 Kvalitetsrapport 2018/2019 

 Buskøreplaner  

 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune 

 2. Fase af effektiviseringer i valgperioden 2018 – 2021 

 Eventuel flytning af Karlsvognen 

 Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler i Middelfart 

 Ferieplan for skoleåret 2022 / 2023 

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

 Indskolingslærer 

 Viceskoleleder 

 2 lærere til Karlsvognen 

 Skolesekretær 

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.  

Vi måtte desværre sige farvel til ”vores” halvdel af Stjernehuset, som rummede ”Klodsen” og var til stor 
glæde og gavn for mange børn i SFO. Rummene er blevet inddraget af vuggestuen, og ”Klodsen” er flyttet 
op i indskolingens bygning.  

Der blev i februar afholdt dialogmøde med Skoleudvalget, hvor alle skolebestyrelser var indbudt, og temaet 
var visionen for folkeskolerne i Middelfart. I juni deltog vi i dialogmøde med Skoleudvalget og forvaltningen 
omkring den nye ressourcetildelingsmodel, som regulerer den økonomiske ramme for hver enkelt skole i 
kommunen. 

https://stribskole.aula.dk/
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Der er anlagt en Tarzanbane på legepladsen, som bruges flittigt også uden for skoletiden.  

Der er implementeret AULA i stedet for Skoleintra, som i starten gav en del udfordringer. De fleste er ved at 
være løst, men der er dog stadig ønsker til forbedringer.  

Karlsvognen er et fast punkt på bestyrelsesmøderne, hvor der orienteres om status. Efter en del uro omkring 
tilbuddet i efteråret ’19 er der nu ro på, og der er en fast personalegruppe som gør et kæmpe arbejde. Tak 
for det. Der er nedsat en følgegruppe, som arbejder videre med at udvikle tilbuddet.  

Udviklingsgruppen 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.  

Der har været afholdt en række borgermøder, de fleste som virtuelle på grund af Covid-19. Der bliver 
formuleret en lokal udviklingsplan som færdiggøres i december ’20. Der arbejdes på at få input fra elever på 
Strib Skole ind i planen under punktet børn og unge i Strib.  

Forældrehenvendelser 

Forældrehenvendelser er fortsat et fast punkt på dagsordenen, og det tilstræbes, at de bliver behandlet og  
besvaret så hurtigt som muligt.  

Budget 2020 

Budgettet for 2020 har fokus på indsatser omkring de politiske beslutninger i forhold til ”vi skal have alle 
med” og implementering af ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”. 

Skoleårets planlægning 

Covid-19 har også haft en stor indflydelse på planlægningen af skoleåret 2020 / 2021 idet ingen vidste, 
hvordan situationen ville være, når vi mødte ind efter sommerferien. Det har spillet ind på skemalægning, 
planlægning af lokaler og en lang række andre forhold.  

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, i takt med at rammerne blev kendt. 

Der skal lyde en stor tak fra bestyrelsens side til ledelse og personale for deres indsats.  

Skolens økonomi 

Der arbejdes kontinuerligt med skolens økonomi ud fra at skabe en balance mellem drift og udvikling af 
skolen, og nedbringelse af den akkumulerede gæld, der stadig forfølger os. Igen spiller Covid-19 ind, så det 
er fortsat en balancegang og kræver benhård prioritering i mange beslutninger.  

https://stribskole.aula.dk/
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Vi ønsker alle et godt og udbytterigt skoleår i 2020 / 2021 

 

Med venlig hilsen 

Skolebestyrelsen på Strib Skole 
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