
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde Dato:27. november 2018 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 

(elevrep) 

 Jens Emil, John, Michael,  

Afbud: Jens Emil ( undskyldt, da der stod forkert dato på indkaldelsen) 

Ordstyrer:Signe ___________________ Referent:LP minireferat: Heidi 
 

Dagsordenspunkter 

NR. TID 

(min) 

PUNKTETS INDHOLD: REFERAT:  

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

TOVHOLDER

E PÅ 

OPGAVEN: 

FORBEREDELSE  

TIL PUNKTET: 

 

1. 5 Opfølgning på referat fra 

sidste 

møde 30-10-2018 

B 

Godkendt 

 

John Læse referat  

 2 5 Godkendelse af dagsorden B 

Godkendt -  

 

John    

3. 10 Årgangspædagoger D+O 

Andreas har rettet en henvendelse vedr. årgangspædagog på 0. årgang. 

I forbindelse med pædagogs fratræden blev der ikke knyttet uddannet årgangspædagog til 0.klas- 

se, hvilket Andreas stiller sig uforstående overfor og ønsker ledelsens holdning til. Det er vigtigt 

med tryghed også i forældregruppen. 

Thomas redegjorde for situationen, som bl.a. handlede om ansættelsesstop inden for 

pædagogområdet i en periode. 

Der er nu knyttet en 4.årgangs-pædagogstuderende til årgangen. 

Der arbejdes målrettet mod at få ansat en uddannet pædagog. 

 

Andreas   

4. 5 Elevrådet har ordet  

Tilbagemelding på Fælleselevrådets møde på Ungdomsskolen d. 6/11. 

Aksel og Louis deltog sammen med det meste af elevrådet. De lærte noget om at styre et elevråd 

og om at samarbejde med skolebestyrelsen. Gitte undersøger, hvem der på forvaltningen er 

ansvarlig for fælleselevrådet og hvor mange møder, der ligger i løbet af året. 

   



Aksel har været på landskonference i DSE, hvor han havde deltaget i kommunikations- og 

talekursus. 

 

I øvrigt stor ros til elevrådsrepræsentanterne for deres engagement generelt. 

 

 

 5. 20 Høringssvar vedr. ny 

resursefordelingsmodel 

B 

Signe fremlægger udkast til høringssvar. 

Vedtaget med lille ændring. 

Afsendes senest d. 30/11. 

 

John + LP  Høringsmaterialet findes ved at følge 

dette link 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/d
efault.asp?p=greve&page=document&docId=1
10540&ItemId=110548 
 

 

 

6. 20 

 

Evaluering af mobilfri skole 

på 7. årgang 

 

O+D 

Louis og Aksel fremlagde resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne. 

Lone orienterede om lærernes evaluering. 

Beslutning: skolebestyrelsen lægger fortsat op til, at lærerne kan beslutte at lave mobilfri skole i 

en periode. 

Skolebestyrelsen ønsker, at lærerne taler med børnene om forsøgsperioden og de ønsker en 

tilbagemelding på, om ordningen fortsætter i nogle af 7. klasserne. 

Sættes på dagsordenen på mødet i januar. 

 

Lone   

7. 10 Pigernes gymnastiksal – 

opfølgning på henvendelsen 

til teknik og miljø vedr. 

bekymring for skimmelsvamp 

 

O 

Lone rykker for svar fra Teknik og Miljø – og det samme gør John. 

Det er over en måned siden, at der blev rettet henvendelse til Teknik og Miljø. 

 

 

LP   

8. 25 Skolebestyrelsens 

visionsarbejde for de 

kommende fire år 

O 

Arbejdsgruppen bestående af John, Signe og Lone lagde op til drøftelse og beslutning vedr. 

pejlemærker for de kommende fire års arbejde. 

Beslutning: 

Pejlemærker/temaer som skolebestyrelsen vil drøfte og evt. lave principper om de kommende 3,5 

år. 

 Skole-/hjemsamarbejde og herunder AULA og kommunikation (år 1) 

 Tryghed og trivsel – inklusion 

 Resultater – faglig udvikling generelt – progression og særligt fokus på toppen 

 Forbedring af de fysiske rammer – herunder gårdmiljøer 

 

Kommunikation vil i et vist omfang indgå i alle temaer. 

I skoleåret 2018/2019 vil Skole-/hjemsamarbejde være i fokus, men alle fire temaer vil løbende 

blive drøftet. 

Signe  

 

 

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=110540&ItemId=110548
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=110540&ItemId=110548
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=110540&ItemId=110548


 

9. 25 Principper for skole-

hjemsamarbejde 

Vi skal have påbegyndt 

arbejdet med at revidere 

principperne for skole-

/hjemsamarbejde 

Lone fremlagde forslag til, hvordan der i kommende år skal arbejdes med skole-/hjemsamarbejde. 

Temaer: 

 Kontaktforældrefolder 

 Forældrefolder 

 Principper for forældreinddragelse og –ansvar/samarbejde mellem skole og hjem 

 Principper for skolens orientering til hjemmene om barnets faglige- og trivselsmæssige 

standpunkt 

Udarbejdelse af kommunikationspolitik 

---------- 

Derudover blev der foreslået 

 Forældrecafeer: Meebook, AULA m.v. 

 

Ovenstående blev vedtaget. 

 

Heidi sender forældrefolder til skolebestyrelsen. 

Forældrefolder og kontaktforældrefolder skal være revideret, inden vi byder velkommen til nye 

børns forældre d. 13. marts til forældremøde. Tages op på kommende møde. 

LP Principper finder du på 

http://strandskolen-

greve.skoleporten.dk/sp/file/da2312bd-

5174-4325-ac97-

0379efcc0488/2014%20Samarbejde.pdf 

 

forældrefolder finder du på: 

http://strandskolen-

greve.skoleporten.dk/sp/file/da2312bd-

5174-4325-ac97-

0379efcc0488/2014%20Samarbejde.pdf 

 

 

10 5 Årshjul for skolebestyrelsen B 

LP gennemgik årshjulet. 

Revideres og sendes med ud som bilag til mødet i december 

Årshjul er fast punkt på hvert skolebestyrelsesmøde med henblik på at drøfte kommende punkter til 

dagsordenen. 

 

LP Bilag fremsendes inden mødet  

11 10 Meddelelser – herunder  

Den gode historie 

John: Orienterede om det store og gode arbejde elever og forældre på Global linje havde lagt i 

arbejdet med at arrangere gallamiddag for forældrene.  

Stor forældreopbakning, engagerede lærere og glade og engagerede elever! 

 

 

   

12 10 Eventuelt Michael deltager i forældremødet d. 13. marts for nye 0.klasseforældre. 

Forældreforeningen havde i forbindelse med Skolernes Motionsdag indsamlet 8000 kr. i form af 

sponsorløbsdonationer. 

Pengene kommer skolens elever til gode. 

 

   

  Lukket punkt Orientering    

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

Læsebånd og morgensang – det skal på møde i løbet af året 

  

http://strandskolen-greve.skoleporten.dk/sp/file/da2312bd-5174-4325-ac97-0379efcc0488/2014%20Samarbejde.pdf
http://strandskolen-greve.skoleporten.dk/sp/file/da2312bd-5174-4325-ac97-0379efcc0488/2014%20Samarbejde.pdf
http://strandskolen-greve.skoleporten.dk/sp/file/da2312bd-5174-4325-ac97-0379efcc0488/2014%20Samarbejde.pdf
http://strandskolen-greve.skoleporten.dk/sp/file/da2312bd-5174-4325-ac97-0379efcc0488/2014%20Samarbejde.pdf
http://strandskolen-greve.skoleporten.dk/sp/file/da2312bd-5174-4325-ac97-0379efcc0488/2014%20Samarbejde.pdf
http://strandskolen-greve.skoleporten.dk/sp/file/da2312bd-5174-4325-ac97-0379efcc0488/2014%20Samarbejde.pdf
http://strandskolen-greve.skoleporten.dk/sp/file/da2312bd-5174-4325-ac97-0379efcc0488/2014%20Samarbejde.pdf
http://strandskolen-greve.skoleporten.dk/sp/file/da2312bd-5174-4325-ac97-0379efcc0488/2014%20Samarbejde.pdf


  

 

 

 

 

 

 

IGANGVÆRENDE OG KOMMENDE OPGAVER (+IDEER) TOVHOLDERE  DEADLINE BEMÆRKNINGER 

        

       

     

 

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

 


