
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde Dato:tirsdag d. 29. januar 2019 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) 

 Afbud: Ordstyrer:John ______________________________ Referent:LP  minireferat: Signe, Heidi, Steffen (næste møde), Michael, Jens Emil, Stine, 

Andreas 

 

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 

 

B 

Referatet var ikke skrevet, da der var juleafslutning. Der var dog et par små punkter, hvorfor der 

bagudrettet skrives et referat, som udsendes sammen med referatet fra mødet d. 29/1-19. 

John Læse referat  

 2 5 Godkendelse af dagsorden Godkendt John    

7. 10 Pigernes gymnastiksal – 

opfølgning på henvendelsen 

til Teknik og Miljø vedr. 

bekymring for skimmelsvamp 

 

o 

Der er konstateret skimmelsvamp i den ene gymnastiksal og dette skal udbedres. Derfor har Lone 

besluttet at lukke salen, indtil der er sket de nødvendige udbedringer.  

Lone orienterede om, hvordan skolen forholder sig til dette og om det videre forløb. 

Punktet tages op igen på næste skolebestyrelsesmøde med henblik på at følge processen i forhold 

til om Teknik og Miljø påbegynder arbejdet snarest muligt. 

LP   

11 15 Mobilfri skole O+D+B 

Orientering om opfølgning på mobilfri skole i 7.klasse. 

Eleverne har sendt spørgeskemaet fra eleverne til årgangens lærere og bedt dem om at tage det op 

I klassen. Der var en drøftelse frem og tilbage om fordele og ulemper ved mobilfri skole. 

 

Beslutning: Drøftelsen om mobilfri skole tages i medarbejdergruppen og derefter indstiller 

skoleledelsen til SB om ny beslutning skal overvejes. 

 

 

LP   

 15 Trivselsundersøgelsen 

 

O+B 

Skolebestyrelsen ønskede en orientering om, hvordan skolen arbejder med trivselsundersøgelsen 

med henblik på at bruge disse data til at skabe bedre trivsel. 

Nye meldinger i medierne betyder, at persondata bliver opbevaret til evig tid. 

LP   



Beslutning: 

Skolebestyrelsen tager punktet op igen, når vi ved mere om, hvordan reglerne bliver fremover. Der 

ligger en risiko for, at flere forældre vil tage beslutning om, at deres børn ikke skal deltage i 

trivselsmålingen. 

 

 10 Årshjul for skolebestyrelsen D+B 

Fast punkt på dagsordenen. Revideres løbende. 

Beslutning:  

Der lægges et ekstraordinært SB-møde d. 23. april 2019. 

John Bilag vedhæftet  

 15 Regnskab 2019 O 

Lone gennemgik regnskabet for 2018. 

 

 

 Bilag vedhæftet  

 15 Samarbejde mellem skole og 

skolebestyrelse 

Hvad har Strandskolen helt konkret brug for fra de forældrevalgte i arbejdet med at blive en 
endnu bedre skole og et godt sted at være for børn og voksne? Og hvad har de forældrevalgte 
brug for fra skolen? Hvordan sikrer vi, at skolebestyrelsens forældreenergi bliver brugt på 
Strandskolen og ikke på høringssvar (der ikke bliver læst og ikke rykker noget) og på 
formålsløse kommunale stormøder (hvor vi alligevel ikke har nogen indflydelse, når alt kommer til alt).  

 
Beslutning: 
Punktet udskydes til d. 30/4. 

 

Signe   

 40 Skole-/hjemsamarbejde D+B 

Lone har kontaktet konsulenterne i CSD. De er villige til at facilitere et længere møde om skole--

/hjemsamarbejdet med henblik på udarbejdelse af nye principper. Forslag til datoer, hvor de kan 

deltage drøftes. 

Beslutning: 

Forslag til dato for afholdelse –tirsdag d. 30. april 2014 kl. 17-21. 

Kontaktforældre-folder: Heidi ville udsende kontaktforældre-folderen, som skal være revideret 

inden møde for nye forældre i 0.klasse d. 13. marts. Hvem gør hvad? 

Beslutning: 

 Udskydes til næste møde. 

LP 

 

 

 

 

 

  

12 10 Ny resursetildelingsmodel O 

Resursetildelingsmodellen, som har været til høring i skolebestyrelserne er blevet behandlet i Skole 

og Børneudvalget. I kan på kommunens hjemmeside finde referat fra mødet d. 14/1-19. 

Forslaget er blevet forkastet, så vi afventer, om det er den nuværende model fortsætter. 

   

 10 Evt. og meddelelser Orientering om møde vedr. Børne- Ungepolitik (Signe/Steffen). 

Ny suppleant i skolebestyrelsen – Line Gry er valgt som suppleant til skolebestyrelsen. Thomas 

informerer hende om kommende møde. 

Elevråd: Elevrådet er ved at forberede en elevrådsdag, hvor de kommer tættere på hinanden. 

Der er købt to bordtennisborde og en trampolin for nogle af de penge, der kom ind på 

markedsdagen i foråret 2018. 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGANGVÆRENDE OG KOMMENDE OPGAVER (+IDEER) TOVHOLDERE  DEADLINE BEMÆRKNINGER 

        

       

     

 

 

Signe og Mikael orienterede om møde om ny Børne-Unge-politik. Det var spild af tid.  

Ekstra møde i skolebestyrelsen d. 23. april. 

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

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

Forældrekursus om AULA efter sommerferien (Gitte) 

Meebook – forældreworkshop inden alt for længe 

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

Jens Emil: emil@majaemil.dk 

 


