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TIL PUNKTET: 

 
 
 

1. 5 Godkendelse af dagsorden  
 og referat fra sidste møde 
 

B 

Referat godkendt med den korrektion, at skolebestyrelsesmødet d. 
30/3-20 er flyttet til tirsdag d. 23/3-20 på grund af påskeferien.  

Dagsorden godkendt 

Velkomst: Velkommen til Elisabeth 7.c, som er nyvalgt 
elevrådsformand og Alexander, 7.c, som er ny næstformand i 
elevrådet.  

John   
 

 50 Drøftelse af proces vedr. 
klubbers evt. flytning over på 
skoler 

O+D 
Skolebestyrelserne er blevet bedt om at deltage i en drøftelse vedr. det 
kommende analysearbejde i forhold til en evt. overflytning af klubberne 
til skolernes matrikler. Mette Harder fra Skolecenteret vil deltage i 
denne drøftelse. CDS har udarbejdet en spørgeguide, som vil blive 
benyttet på mødet. Se vedhæftet. 
 

I får også link til SBU-sagen 
her: https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp
?p=greve&page=document&docId=161198&ItemId=161202 

 Referat: 
Mette Harder, souschef i skolecenteret indledte punktet. 
Hun udarbejder notater fra drøftelsen og efterfølgende 
udsendes notater og konklusion til skolebestyrelsen, som 
efterfølgende har mulighed for at kommentere. 
Sagen skal politisk behandles i november og december 
2020, hvorfor der bliver en meget kort formel 
høringsperiode. 
Skolebestyrelsen skal fremsende officielt høringssvar, når 
sagen foreligger til politisk behandling. 

 

 15 Undervisning i coronatid O+D 
Orientering 
 
 

LP Ledelsen orienterede: 
Vi skal fortsat forholde os til, at virus er i omløb i 
samfundet og der derfor er mulighed for smitte. 
Alle skal derfor, have fokus på håndhygiejne, afstand og 
afspritning 
Tiltag: 

 

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=161198&ItemId=161202
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=161198&ItemId=161202


Klasserne har fortsat egne indgange og toiletter. 
Indretningen i klasserne tilstræbes at overholde 1 meters 
afstand. 
På temadage skal der ikke arbejdes på tværs af årgange, 
som vi ellers har tradition for at gøre. 
Fortsat udeundervisning, hvor det er muligt. 
Klasserne holder sig til egne skolegårde, boldbaner eller 
legepladser. 
Forældrene siger farvel til børnene i skolegården og 
kommer derfor ikke ind i bygningerne bortset fra, når der 
er forældremøder, skole-/hjemsamtaler eller hvis det af 
anden årsag er nødvendigt. 
I sfo fastholdes børnene i deres klasser. 
 
Der kommer jævnligt nye retningslinjer fra 
Sundhedsstyrelsen vedr. smitte, smitteopsporing, testning 
og isolation: Hvis et barn eller en ansat bliver smittet 
holder vi os til de retningslinjer, som udstikkes fra Greve 
Kommune 
 

 45 Budget 2021 D+B 
Administrationen har nu udsendt budgetmaterialet, som er sendt til 
høring i Skolebestyrelserne. 
https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/budgetmappen-2021-
2024/ 
 
 
 
 
 
 
 

LP Læse materialet. 
Skolebestyrelsen udtaler, at det fortsat er vanskeligt for 
lægmand at læse budgetforslaget. 
Skolebestyrelsen godkendte det forelagte forslag til 
høringssvar med få ændringer. 
Høringssvaret er vedhæftet dette referat. 

 

 15 Renovering af Strandskolen 
+de fysiske rammer 

0+D 
Fast punkt 
Rambøll har vundet totalrådgiverudbuddet. 

  
 

LP Lone orienterede om, at Rambøll har vundet 
totalrådgiverudbuddet på renovering af Strandskolen. 
Der vil inden for kort tid blive udsendt et nyhedsbrev til 
alle forældre vedr. renoveringen. 
Der er behov for information vedr. de mere konkrete 
planer for organisering og tidsplan for renoveringen. 
 
Internt på skolen vil der i løbet af efteråret etableres 

 

https://www.greve.dk/politik/%C3%B8konomi/budget/budgetmappen-2021-2024/
https://www.greve.dk/politik/%C3%B8konomi/budget/budgetmappen-2021-2024/
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arbejdsgrupper, som skal arbejde med sammenhængen 
mellem de fysiske læringsmiljøer, pædagogik og didaktik, 
da vi fortsat hr mulighed for indflydelse på lokalernes 
arkitektoniske udformning. 
Arbejdsgrupperne vil have repræsentanter fra både 
ledelse, medarbejdere og elever. 
I løbet af efteråret vil byggegruppen også blive indkaldt til 
møder. Her er skolebestyrelsen repræsenteret. 
 
Direktionen i Greve Kommune har udarbejdet et nyt 
Koncept for anlægningsstyring. Det betyder, at 
skolelederen vil komme til at indgå i styregruppen for den 
samlede renovering. 
 

 20 Skolebestyrelsesmøder 2020-
2021 –herunder årshjul 

O 
Er blevet revideret: 
Den sidste tirsdag i måneden. 25/8, 29/9, 27/10, 24711 og 15/12 2020 
26/1, 16/2, 23/3, 27/4, 25/5, 15/6 2021 
Årshjul: herunder drøftelse af, hvilke principper, skolebestyrelsen skal 
arbejde med i 2020-2021 

LP Udsættes til næste møde  

 30 Rundvisning STEM-lokalet og 
det nye udeområde ved den 
gamle pedel-
/skoleinspektørbolig. 

O PN/TMJ Der blev foretaget en rundvisning, hvor Peter og Thomas 
gennemgik de pædagogiske principper bag indretning af de 
to læringsområder.  

 

 10 
10 

Meddelelser 
Evt. 

Diæter fra det sidste halve år – Lone følger op. 
 

Lone Udsættes til næste møde.  
Der mangler diæter fra jan/februar 2020. 

 

   
Næste møde 

 
 

  
 
Diæter, skolebestyrelsens årshjul, arbejdet med principper 
i 2020-2021 

 


