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DAGSORDEN 

 

 

Dato  Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 30. september 2019 Fra-til Kl. 18 – 20.30   

 

Indkalder Morten Hvenegaard 

Sted Personalerummet 

 

Mødele-

der 

Morten Hvenegaard 

Skolebesty-

relsens 

sammen-

sætning 

Forældrerepræsentanter:  

Anette Weiss, Anna Ladefoged, Jakob Nedergaard Mortensen, Jesper 

Hassing, Marie Ørnberg, Morten Hvenegaard, Thomas D. Marcher,  

Medarbejderrepræsentanter: 

Anne Christensen, Birte Brændgaard 

Elevrepræsentanter:   

Mikkel Grønfeldt Nielsen, Amalie Kjær  Nielsen 

Skoleledelse: 

Marianne  Nielsen, Mie Møller, Berit Juul  Hansen, Henrik Halkjær, 

stedfortræder for Marianne og Naja Hjersing.  

Refe-

rent 

Naja Hjersing 

Deltagere  

Afbud Marianne  Nielsen. Jacob, Marie 

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 
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  Godkendt 

B  Godkendelse af referat 

 

 5
  Udsat til næste møde 
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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 

5. Hvad sker der på skolen? 

6. Vikarsituationen 

 1
5
 

 1. Eleverne ønsker servietter i stedet for ”Blæsere” 

Eleverne fortæller, at de har hørt, at det er blevet beslut-

tet, at der på sidste skoledag ikke må være nomineringer, 

kastes med karameller og komme på Marinaen. Elevrådet 

er utilfredse med ikke at være medinddraget til beslutnin-

gerne. Der er mulighed for at komme ytringer på fælles-

mødet for Middelfartskolerne. 

4.a. & 7.a.´s smartboard virker ikke. 

Lektiecafeen fungerer ikke efter hensigten, da pædago-

gerne ikke altid har de faglige kvalifikationer til de forskel-

lige fag.  

Oprydning af lokaler generelt efterlyses. Der skal nogle 

bedre procedurer op at stå. Præcisering af forventninger 

til at leje er vigtigt. Der er klare lejebetingelser som der 

skal overholdes, hvis ikke skal der udsendes regninger.  

Toiletpapir efterlyses særligt på pigetoiletterne.  

2. Ang. Antimobbepolitikken /strategien er der en overvægt i 

forhold til lærernes ansvar. Der bliver spurgt, om der er de 

fornødne ressourcer. AKT- kan evt. tage noget af opga-

ven. Tværfagligt konsultativt team kan også blive involve-

ret ift. klassedynamik.  

Kan antimobbepolitikken / strategien tages op igen og bli-

ve støvet lidt af? Ja det blev besluttet at tage op under 

næste møde. 

Alle politikker bør gås igennem jævnligt for at finde ud af, 

om den tjener sit formål.  

Skolebestyrelsesnetværket mødtes i sidste møde inden 

Skolebestyrelsesarrangementet i Ejby. 

Jesper ønsker at træde ud af skolebestyrelsesarbejdet, 

suppleanten træder til næste gang.  

3. Udskolingslærerne er forundret over beslutningen om 

sidste skoledag. Mie sidder i den kommunale arbejds-

gruppe, der arbejder med sidste skoledag og kan fortælle, 

at det er et politisk ønske, at den ikke fremover har så 

meget fokus på alkohol, da det også er et voksende elev-

ønske. Rammen er sat. Kan Walker være en ramme for 

sidste skoledag?  Arbejdsgruppen mødes igen 4. novem-

ber, her deltager elevrepræsentanter og repr. for udsko-

lingslærere fra alle skoler.  

Lavpraktiske ting kan være frustrerende bl.a. ift. printerne. 

I temaugen uge 48 – bliver Strib Skole en by. Torsdag ef-

termiddag bliver forældrene inviteret ind. 

4. Viceskoleleder Mie Møller har første arbejdsdag på Strib 

Skole i morgen, den 1. oktober. 

Ferieplanen er vedtaget og ligger på kommunens hjem-

meside.  

Vi løber meget stærkt så det er svært at overholde svarfri-

sterne.  

Vi får besøg af lærere, ledere og forvaltninger fra Finland, 

Sverige, Holland og England i fbm. Erasmus+-projektet 

Co-Think i næste uge – onsdag. Hanne Kops fra indsko-

ling og Vibeke fra mellemtrinnet deltager i projektet. Der 

kommer 29 gæster udefra.  
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     Mange elever kommer i Naturcenteret, og det er meget 

populært.  

 

Vi har fravær i ”normal” størrelsesorden. Det kan være 

svært at rekruttere lærervikar med en læreruddannelses-

baggrund. Det vil være hensigtsmæssigt at melde ud ift. 

vikar til forældrene, når det er muligt.  

 

 Skoleudvikling 

 Status 

 Aula 

   1. dag med AULA er mandag i uge 43 – forældre og lærer/skole 

må gå turen sammen, og det kræver tålmodighed. Der er lavet 

support på bestemte tider i den første uger, som bliver meldt ud. 

Det skulle være mere forældrebruger venligt. 

 Høringssvar: Styrelsesvedtægten    Bilag er udsendt 24/9 

Styrelsesvedtægten er sendt i Høring – den var på MED – 

udvalget i dag. Strib Skole har valgt ikke at have noget ift. 

feedback til vedtægten.  

Mulighed for ændring af valgperioden således, at den bliver 

forskellig.  

Præcisering ift. Målgruppen for Karlsvognen arbejdes der med. 

Pasningsmodul – ønskes forslag til at kunne tilkøbe  SFO 

eftermiddagsmodulet  i vedtægten? Punktet taget til efterretning. 

 Høring til Budget 2020    Bilag udsendt torsdag d. 26/9 

Direktionen et ønske om at prioritere: Børn og Skole. 

Kr. 775.000 er sat på pga. kortere skoledage, udvidet SFO-tid. 

4 mill. til understøttelse af implementering af visioner. 4 mill. Ift. 

fagligt løft – det er op til den enkelt skole at prioritere, hvordan 

disse ønskes brugt. Argumenteringen kan være bred.  

Nednormering på pedelservice 478.000 t.- denne tages med i 

høringssvaret. 

Nedskæring på Sprogstøtten. (Strib Skole har ikke mange 

tosprogede – derfor tages den ikke med i høringssvaret). 

Indvendig vedligeholdelse og drift nedprioriteret i budgettet. 

Optimering af brugen af svømmehallen er i spil, ift. af udnyttelse 

af alle tider, lærerkræfter mm. Det er god tanke for besparelse, 

men det skal ikke gå ud over kvaliteten af undervisningen og 

omklædningssituationen. Den tages op i høringssvaret. 

Vi ved ikke hvordan fordelingsnøglen vil se ud ift. at få andel af de 

8 mill. 

I årene `21 & `22 får vi færre elever pga. det faldende børnetal, og 

det vil betyde, at skoleområdet har 8 mill. mindre om to år. Denne 

opmærksomhed bliver tage med i høringssvaret.  

Der er frist for indsendelse af høringssvar kl. 12.00 den 2. okt.  
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 Erstatningsansvar     Se bilag: ”Børn skal også betale” & ”Skolen og forsikring” 

Retningslinjer for aftale om lån af IT-udstyr til undervisningsbrug 

på Strib Skole. 

Hvad bliver der gjort i dag på Strib Skole ift. sporing at IT udstyr? 

Kan det blive for omkostningstungt ift. at få det installeret på 

elevcomputere, når det alligevel kan blive slettet og blive brugt 

igen, når nyt er installeret? 

Sender man en brugt cromebook med en elev hjem skal eleven 

så erstatte for noget, der svarer til en ny?  

Ledelsen tager stilling til det. Dette punkt tages op i Skolebesty-

relsen om 2 måneder.  

 Forældrehenvendelser    Forældre på Strib Skole har skrevet til skolechefen vedr. 

køleskabe. Der er et rent køleskab for mellemtrinnet ved siden af 

skoleboden. (i skoleetagen)  

I indskolingen er der også et køleskab. (i stueetagen) 

I forhold til evt. køleskabe i klasserne, vil det være forældrenes 

ansvar at stå for: rengøring, reparation og at køre det væk, når det 

skal på smides ud.  

Ledelsen har brug for skolebestyrelsen mening om det.  

Skolebestyrelsen beslutter, at der skal svares, at der er køleskabe 

til alle.  
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 SFO 

 Antal tilmeldte børn: 

 Stjernehuset 

   Bilag udsendes torsdag d. 26/9 

 

Antal i SFO´en er: 189 børn 

 

Der er gang i en større indsats i SFOén ift. tilbud.  

 

Forældrerepræsentanter efterspørger aktivering af 3 klasserne, da 

de oplever, at flere forældre og børn på 3. årgang vælger SFOen 

fra. Årsagerne til fravalget kan være mange, fx kan det også 

handle om, at flere forældre arbejder hjemme eller har fri om 

eftermiddagen. 

 

Der bliver også givet roser til SFO én ift aktiviteter dette skoleår.  

 

SFO vil fremadrettet være et fast punkt på skolebestyrelsesmø-

derne. 

 

Stjernehuset: 

Bulderby – er ved at blive udbygget med 16 pladser, derfor lejer 

kommunen ½ delen af Stjernehuset i 2 år. 

Der er gjort meget i indskolingen i Stjernehuset for at udbygge 

læringsmiljøet for nyligt. Så det er ærgerligt, hvis rummene skal 

lejes ud. Derfor stiller Strib Skole spørgsmål til konsekvenserne af 

beslutningen: 

Hvem flytter tingene der ovre fra? 

Behovet for udeareal? 

P-Pladser : hvad har man tænkt sig at gøre, når det i forvejen er 

en udfordring? 

Frikvarterene kan også være en udfordring ift. vuggestuebørnene.  

 

Personalet i SFO har skrevet et brev som sendes videre til 

Skoleafdelingen, og den deles med skolebestyrelsen. Det kunne 

forstærke argumentationen over for forvaltningen, at skolebesty-

relsen også udtrykker en holdning.  

Deadline er kort ift. svar for os. Bestyrelsen kan tilslutte sig brevet, 

deri står der også ønsket om en barak.  

 Karlsvognen 

 Status 

   Orientering:  

VISO gruppeforløb ift. vidensdeling okt., nov. og dec. 3x2 timer.  

Følgegruppe fortsætter med månedlige møder med forældrerep 

og repræsentanter fra Karlsvognen, Skoleafdelingen, PPR og 

Familieafdelingen. UV vejledning i gang. 

En elev er visiteret til andet skoletilbud, så der er nu 10 elever i 

Karlsvognen. 2 har hjemmeundervisning pt.  

En lærer har opsagt sin stilling pr. 31. oktober og en lærer går på 

pension pr. 31. december. Begge lærerstillinger skal genbesæt-

tes. Anna og Morten er forældrerepræsentanter i ansættelsesud-

valget. Der afholdes samtaler 28. oktober – følgegruppemødet 

flyttes. 

Udviklingsarbejde: det presserende er at få sat aktuelle mål, der 

er mål- og evaluerbare, og så skal der kikkes på introforløb for 

nyansatte og vikarer. Skoleværing er også et udviklingspunkt  

Vi at ved at se på, om vi kan få mulighed for at tage en entre i 

brug.  
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 Årsberetning 

 Evaluering af møder 

   Der har generelt været god feedback på skolebestyrelses oplæg 

under Forældremøderne. 

Der udtrykkes også tak fra forældre for skolebestyrelsens store 

indsats. 

 Eventuelt 
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