
 

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde Dato: tirsdag d. 29. september 2020 Tid (start/slut): 17.30-20.30   Referat. Mødet blev af afholdt som 

online-møde 

Indkaldte: Andreas Klausen, Heidi Lunøe, Signe Tonsberg, John Larsen, Steffen Gajhede Gram, Agnes Varga, Joan Krogh, Peter Lund Nie

Thomas Møller Jensen, Michael Ehmsen, Lone Svarre Petersen, Jens Emil Hansen, Stine Løvbo, Line Gry Bustamante Madsen, Elisabeth 7

Alexander 7.c 

 Fraværende: Thomas. Jens Emil Ordstyrer: Signe Referent: Lone 

 

Dagsordenspunkter 

NR. TID 

(min)

PUNKTETS INDHOLD: REFERAT:  

(D= debat, O= orientering, B=beslutning) 

TOVHOLDERE PÅ 

OPGAVEN: 

FORBEREDELSE  

 

TIL PUNKTET: 

1. 5  

 

Godkendelse af referat fra 

sidste møde 

  

Godkendelse af dagsorden 

 

B 

Referat: Godkendt 

 

Dagsorden: Godkendt 

John  

 10 Evt. kommentarer til Mette 

Harders dokument 

–skolebestyrelsens udtalelser.

O+D+B 

Mettes referat af mødet er taget til efterretning. Lone orienterer Mette 

Harder om, at skolebestyrelsen godkender referatet. 

 

John Mette Harders referat vedhæftet 

 15 Corona O+D 

Orientering om den aktuelle situation: 

Skoleledelsen orienterede. Alle retningslinjer vedr. Covid19 overholdes 

fortsat efter bedste evne. Greve Kommune leverer sprit, spritservietter 

og mundbind til skolerne. 

Skoleledelsen orienterer lærerne om, at borde og håndtag i 

klasselokalerne skal afsprittes efter spisning. Derudover anbefales 

lærerne at genopfriske online-undervisning i de forskellige klasser, så v

er gearet til eventuelle hjemsendelser. Flere klasser har allerede haft 

onlineundervisning i de tilfælde, hvor læreren ikke er sygemeldt, men 

hjemsendt pga. testning. 

Skoleledelsen har forsøgt at få aflyst 8.klassernes brobygning, da der e

udbrudt smitte blandt unge i lokalområdet. Køge Handelsskole har 

LP  

 



sendt 1000 elever hjem. Meldingen fra Undervisningsministeriet er, at 

brobygningen skal gennemføres og at det er en del af elevernes 

obligatoriske undervisning. Undervisningsministeriets meddelelse 

sendes til skolebestyrelsens formand og næstformand. 

Elevrådsrepræsentanterne i elevrådet udtaler, at de har Covid19 tæt 

på, da søskende til elever på skolen er smittet. Derudover har de fået 

aflyst sociale arrangementer.  

B 

Kontaktforældremødet – hvad gør vi? 

Mødet udskydes til marts 2021, hvor skolebestyrelsen vil tage stilling 

til, om kontaktforældremødet skal afholdes eller om man på anden 

måde kan informere forældrene om fx skolebestyrelsens årsberetning. 

Signe udsender en fællesmail til skolens forældre. 

 

 5 Budget 2021 O 

John har fremsendt opfølgende høringssvar, som fremlægges til 

orientering. 

 

Høringssvaret blev taget til efterretning. Der blev udtrykt anerkendelse 

af, at skolebestyrelsen også reagerer, når politikerne beslutter noget 

positivt. 

 

John Høringssvar vedhæftet 

 

 20 Renovering af Strandskolen 

+de fysiske rammer 

0+D 

Fast punkt 

Vi går en tur op på 1.sal, hvor LP fortæller om planerne. Udsættes på 

grund af afholdelse af onlinemøde. 

Lige nu sker der ikke andet, end at Rambøll er ved at kortlægge 

skolen. 

I skolens eget regi vil der efter efterårsferien blive nedsat 

arbejdergrupper, som skal gøre sig tanker om lokalernes fysiske 

indretning. 

 

LP  

 20 Årshjul O 

Årshjul: herunder drøftelse af, hvilke principper, skolebestyrelsen skal 

arbejde med i 2020-2021 

 

Lone udarbejder til næste møde forslag til oprydning i skolens gamle 

principper, danner overblik og fremlægger plan for arbejdet med det 

nye princip under temaet Trivsel. 

John Årshjul vedhæftet 



Skolebestyrelsen besluttede ved sin tiltræden, at der over 

valgperiodens fire år skal arbejdes med fire hovedtemaer. 

Skole-/hjemsamarbejde 

Progression i undervisningen 

Skolens fysiske rammer 

Trivsel 

 

Der blev taget beslutning om, at næste tema er Trivsel 

 

  Dispensationsansøgning 

Prøve i Musik 

Skolen ønsker at fremsende en dispensationsansøgning vedr. prøven i 

musik (praksisfaglige fag). 

 

Skolebestyrelsen godkender, at ansøgningen fremsendes.  

 Bilag fremsendes inden mødet 

 15 Diæter – opfølgning på 

tidligere møder og fremtidig 

praksis 

O 

Udsat til næste møde 

LP  

 30 Principper 1. Opfølgning på de nyligt vedtagne principper vedr. 

skole-/hjemsamarbejde – ser vi principperne udført i praksis 

vedr. forældremøde? 

Opsummerende: 

-lærerne havde forud for årets forældremøder ikke det store 

kendskab til princippet. MED og skoleledelsen vil arbejde på at

gøre skolebestyrelsens vedtagne principper kendte og 

vedkommende, så de kan danne retning for bl.a. 

forældremøder. 

-generelt har kontaktforældrene været adspurgt, om de havde

punkter til dagsordenen, men egentlig involvering er ikke 

meget udbredt. Oftest har forældrenes ønske været, at 

klassens trivsel kom på dagsordenen. 

-forældrene har en oplevelse af, at lærerne har meget på 

hjerte, så der bliver kort tid til egentlig dialog. 

 

Forslag. 

-evt. afholde to forældremøder om året, hvoraf det ene er 

dedikeret til fælles dialog 

-foretage en ”oprydning” i punkter på dagsordenen på 

forældremøder, så der kan blive mere plads til dialog om 

vedkommende emner. 

 

  



Fortsat evaluering af Princippet: Til foråret, når der har været 

afholdt skole-/hjemsamtaler jan/feb. 

- 

 

2. Nye principper – se ovenfor under årshjul 

 10 

10 

Meddelelser 

Evt. 

Signe deltager på Skole og Forældres landsmøde d. 21. november Lone  

   

Næste møde 

 

Tirsdag d. 27. oktober. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGANGVÆRENDE OG KOMMENDE OPGAVER (+IDEER) TOVHOLDERE  DEADLINE BEMÆRKNINGER 

        

       

     

 


