
 
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde Dato: tirsdag d. 24. november 2020 Tid (start/slut): 17.30-20.00   Referat Mødet afholdes på Strandskolen 

Indkaldte: Andreas Klausen, Heidi Lunøe, Signe Tonsberg, John Larsen, Steffen Gajhede Gram, Agnes Varga, Joan Krogh, Peter Lund Nielsen, 
Thomas Møller Jensen, Michael Ehmsen, Lone Svarre Petersen, Jens Emil Hansen, Stine Løvbo, Line Gry Bustamante Madsen, Elisabeth 7.c, 

Alexander 7.c 
 Fraværende: Andreas, Steffen, Jens-Emil, John Ordstyrer: John 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   
 

 90 Principper D 
1. Princip for elevers fritagelse for undervisning 

LP fremlagde forslag til drøftelse. Vedtages i januar, når det har været til høring i 
medarbejdergruppen 

2. Princip for vikardækning 
Udsættes 

3. Trivsel – temadrøftelse 
-eksempler på trivselsarbejdet på skolen. Vi går en tur ned i 
 Kuben.   
-temadrøftelse og forslag til Princip for trivsel Signe, Line-Gry og Lone 
Drøftelserne skal gerne i foråret munde ud i vedtagelse af et princip. 

 
Rikke (inklusionsvejleder) var inviteret til mødet og hun orienterede om trivselsarbejdet i en 
konkret klasse. Rikke orienterede om årshjul for trivselsemner i klassen om, hvordan lærerne 
bruger strukturerede gruppearbejder, filmede dilemmaspil m.v. 
Thomas orienterede om det generelle trivselsarbejde på skolen 
 
Forslag fra forældrebestyrelsesmedlem: 

LP  
 

 



● Nogle gange ligger der ”skjulte sociale årsplaner”, som ikke bliver kommunikeret ud til 
forældrene. Hermed en opfordring om, at kommunikere dette ud til forældrene, da det 
vil skabe forståelse og bedre kommunikation. 

● Ønske om at italesætte/kommunikere, hvordan vores inklusionsvejledere arbejder. 
Vi betragter det som en bunden opgave at kommunikere ud, hvordan vi arbejder med trivsel og 
inklusion. 
 
Forslag til princip for trivsel blev fremlagt og drøftet - sendes videre til høring i elevrådet og i 
personalegruppen. 
Sættes på SB-dagsordenen i januar. 

 

 10 Elevrådet har ordet  
Elevrådet har sendt spørgsmål ud til eleverne om, hvad en god ven er, hvad er en god klasse er, 
hvad en god skole er og hvad en god lærer er.  
De har fået mange gode svar tilbage og har samlet resultaterne i nogle gode pointer, som der vil 
blive arbejdet videre med. 
Skolebestyrelsen anbefaler, at elevernes hjælpes til at kommunikere ud, hvad elevrådet er nået frem 
til via plakater og lign.  
 
Elevrådsreferater skal offentliggøres digitalt. Ledelsen taler med elevrådet om, hvordan det kan 
organiseres. 
Elevrådet blev rost for deres gode og seriøse arbejde. 
 
Det lille elevråd har fået nogle klasser til at udarbejde forslag til indretning af legepladsen. Dette blev 
fremlagt i form af tegninger og en plakat udarbejdet af 3. årgang og 0. årgang. Arbejdsgruppen vedr. 
udeområder vil tage de fantastiske forslag med videre i deres arbejde. 
 

   

 10 Renovering af Strandskolen 
 

 
0+D 
Fast punkt 
Ikke meget nyt udover, at der foretages forundersøgelser i kloaker, i betonvæggen og i jordbunden 
Eneste punkt er, at der nu er etableret en projektgruppe, som skal følge og have indflydelse på 
udbygning af Karlslunde Idrætscenter, da Strandskolens samlede idrætsundervisning flyttes derover. 
Fra skolen deltager skoleleder og idrætslærer Jens. Derudover inviteres skolebestyrelsen til at deltage 
med en repræsentant. Tilbagemelding på næste SB-møde. 
 

LP   

 15 Diæter – opfølgning på 
tidligere møder og fremtidig 
praksis 

 
O 
Konkret afregning 
OK 

LP   



 15 
 

Meddelelser 
 

 Lone   

   
Næste møde 

 
Tirsdag d. 15.december 

Lidt let spisning 

  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IGANGVÆRENDE OG KOMMENDE OPGAVER (+IDEER) TOVHOLDERE  DEADLINE BEMÆRKNINGER 

        

       

     


