
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde Dato:25. september Tid (start/slut): 17.30-20.00  Referat 

Deltagere: 

 Andreas Klausen, Heidi Lunøe, Signe Tonsberg, John Larsen, Steffen Gajhede Gram, Gitte Lauring, Joan Krogh, Peter Lund Nielsen, Thomas 

Møller Jensen, Michael Ehmsen, Lone Svarre Petersen, Jens Emil Hansen, Stine Løvbo, Louis Tonsberg ( elevrep), Aksel Rom 

(elevrepræsentant) 

 Afbud: Steffen, jens Emil, joan 

Ordstyrer:John ____________________ Referent:LP  minireferat: Heidi 
 

Dagsordenspunkter 

NR. TID 

(min) 

PUNKTETS INDHOLD: REFERAT:  

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

TOVHOLDERE PÅ 

OPGAVEN: 

FORBEREDELSE  

TIL PUNKTET: 

 

   O 

Præsentationsrunde. 

Velkommen til ny medarbejderrepræsentant: Gitte Lauring 

 

LP holder formøde med elevrådsrepræsentanterne inden hvert 

skolebestyrelsesmødet. 

   

1. 5 Opfølgning på referat fra sidste 

møde 20-06-18 

B 

Godkendt 

John Læse referat  

 1 5 Godkendelse af dagsorden B 

Godkendt 

John    

 2 10 Opfølgning på skolebestyrelsernes 

budgetudtalelser  + info om 

budgetprocessen 

I 

John gennemgik de for Strandskolen vigtigste punkter i 

budgetaftalen, som er indgået mellem tre partier i 

kommunalbestyrelsen: 

Skolerne bliver som sådan ikke ramt, de fleste kulturinstitutioner 

bliver ikke ramt, Ipads i 0.klasse afskaffes. 

Der afsættes ca. 54 mio til renovering af Strandskolen over de 

næste fire år. 

John + LP  www.greve.dk 

Her kan du finde budgetmaterialet 

 

3 50 

 

En refleksionsopgave i sommerferien. 

Skolebestyrelsen skal have sat retning 

for de fire kommende års arbejde 

D+B 

En lille opgave til refleksion  

Alle medlemmer bød efter en refleksionsrunde ind med, hvad de 

mener er de vigtigste visioner og opgaver for skolebestyrelsen de 

kommende fire år. 

Det blev besluttet at arbejde videre med opgaven på kommende 

møde. John, Signe og Lone forsøger at strukturere alle de indkomne 

 Du skal have tænkt over tre punkter/opgaver/visioner, 

som du ser som de vigtigste fokuspunkter for 

skolebestyrelsens arbejde de kommende fire år. 

 

 

http://www.greve.dk/


forslag. 

 20 Bad og idræt 

Skolens rammer for badning i 

forbindelse med 

idrætsundervisningen. 

Skolebestyrelsens besigtiger 

badeforholdene. 

Skal der vedtages principper for 

elevers badning i forb. med idræt? 

D 

Badeforholdene blev besigtiget og fundet egnede til badning efter 

idræt. LP orienterede om, at der er blevet strammet op omkring 

rengøringen. 

Desuden blev den ene gymnastiksal besigtiget, da forældre, elever 

og medarbejdere klager over dårligt indeklima og lugt af fugt. 

Flere forældre har meddelt, at de må vaske børnenes tøj en ekstra 

gang, når de har været til idræt, fordi det lugter. 

Skolebestyrelsen beder Lone om at kontakte Center for teknik og 

miljø med henblik på en nærmere undersøgelse af forholdene – 

herunder test for evt. skimmelsvamp. 

   

 10 Aftale vedr. pixireferater Lone tidsfastsætter opgaven mellem skolebestyrelsens medlemmer. 

Sendes ud sammen med dagsorden til næste møde. 

Rækkefølgen bliver. Signe, Heidi, Steffen, Michael, Jens Emil, Stine, 

Andreas,  

 Vi skal have aftalt, hvem der skriver pixireferater på 

årets møder. 

 

 30 Principper for skole-hjemsamarbejde 

Vi skal have påbegyndt arbejdet med 

at revidere principperne for skole-

/hjemsamarbejde 

Udsat LP Bilag: Nuværende principper for skole-

/hjemsamarbejde 

 

 10 Meddelelser LP orienterede om atletikstævne m.m.    

 10 Eventuelt Forslag om, at skolebestyrelsen skal være synlig på 

forældremøderne. 

Forslag om at etablere en Meebok-café for forældre. 

Vi skal have den gode historie på dagsordenen som fast punkt igen. 

 

 

 

   

       

        

 

       

       

       



  

 

 

IGANGVÆRENDE OG KOMMENDE OPGAVER (+IDEER) TOVHOLDERE  DEADLINE BEMÆRKNINGER 

        

       

     

 

FEED FORWARD,  Hvem gør hvad, deadlines m.m.:  

Årshjul på næste møde. 

Opfølgning på Skolebestyrelseskursus 

Efter efterårsferien laver vi en evaluering af forsøget på 7. årgang. 

Læsebånd og morgensang – det skal på kommende møde. 

  

P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske: 

 


