
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde Dato: tirsdag d.28. maj 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);Line Gry Bustamante Madsen 

 Afbud: Steffen, Stine, Louis  Ordstyrer: John Referent:LP minireferat: Signe, Heidi, Steffen, 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. 10 Godkendelse af referat af 

sidste skolebestyrelsesmøde 

 

B 

Godkendt 

John Læse referater  

 2 5 Godkendelse af dagsorden B 

Godkendt 

 

John    

 5 Elevrådet har ordet O 

Vedr. snackautomaten: Det er skolen, som ejer automaten. Vi vil forsøge at sælge den, så elev-

rådet kan få pengene til disposition. 

Vedr. trampolinen. Der skal graves et hul, vi er ved at indhente tilbud på at få gravet et hul til 

trampolinen. 

Signe: Det kunne være rart for skolebestyrelsen at få adgang til elevrådets referater. Beslutning: 

Vi etablerer en elevrådsmappe i AULA, hvor referater fra elevrådsmøder skal ligge. 

   

 30 Renovering af Strandskolen 

 

B 

Opfølgning på: 

Byrådsmøde d. 29/4-19 om renovering af Strandskolen: Sagen har været på byrådsmøde igen 

d. 28/5-19, hvor man har besluttet at arbejde videre med model 2: ”Renovering af 
klimaskærmen på bygning A, B og C + indvendig istandsættelse/renovering og 
etablering af 1. etage på bygning B 

• Anslået 122 mio. kr.” (citat fra bilag til byrådsmødet). 

Det fremgår ligeledes af referatet fra byrådsmødet, at der skal indgås forhandlinger med 

Karlslundehallerne om idrætsundervisningen. 

Vi afventer kommunale budgetforhandlinger og –beslutninger oktober 2019. 

Skolebestyrelsen opfatter det som positivt, at det er model 2, der arbejdes videre med. 

 

 

 

John 

Lone 

Signe 

  



Målinger på skimmelsvamp i huset og gymnastiksal: 

P.t. tilsiger målingerne, at det ikke er sundhedsfarligt at være i hverken Huset eller i 

gymnastiksalen. Teknik og Miljø vil dog løbende få foretaget kontrolmålinger, da der er 

skimmelsvamp under gulvkonstruktionen  i Huset og da gymnastiksalen er behæftet med en vis 

usikkerhed.  

Skolelederen har besluttet, at pigegymnastiksalen fortsat ikke benyttes. 

Ansøgning om aktindsigt vedr. renoveringssagen, herunder skimmelsvamp: Skolebestyrelsen har 

modtaget materialet, som gennemses af et skolebestyrelsesmedlem, inden det tages op i 

skolebestyrelsen igen. 

 10 Vikardækning B  

NS orienterede om, hvordan vi arbejder med vikardækning på Strandskolen. 

  

 

LP   

 25 AULA og MEEBOOK 0+D 

Orientering om afholdelse af forældreworkshop om Meebook: 

Forældrene gav god feedback på den afholdte workshop. Vi afholder en workshop for forældre igen i 

august 2019– omhandlende både AULA og Meebook. 

Orientering om status på arbejdet med implementering af AULA: 

CFDS udsender senere informationsskrivelse til alle forældre i kommunen.  

Gitte og Natasja orienterede om, hvordan AULA fungerer. 

Ligeledes orienterede de om den proces, der lige nu er i gang i forhold til implementering af AULA. 

 

 

 

LP 

NS+GL 

  

 60 Opfølgning temamøde om 

skole-/hjemsamarbejde 

D+B 

Stine fra CFDS har udarbejdet en opsamling på pointerne fra temamødet. 

Vi skal nu i gang med at færdiggøre og beslutte principper for skole-/hjemsamarbejde. 

 

Beslutning: 

Det udarbejdede dokument sendes til høring i medarbejdergruppen – lærere og pædagoger-, som 

udarbejder høringssvar inden 1. juli 2019. 

På skolebestyrelsesmødet i august besluttes det, om principperne skal vedtages eller om en 

skrivegruppe skal arbejde videre med udkastet. 

Selve kommunikationspolitikken venter vi lidt med, da denne generelt skal revurderes. 

 

 Læse bilag  

 15 Skolebestyrelsens 

årsberetning 

Årsberetning og kontaktforældremøde udskydes til efteråret. Dato fastsættes på næste 

skolebestyrelsesmøde i juni. 

Signe foreslår, at årsberetningen udarbejdes som en lille film? 

 

John   

 5 Forslag om erstatningsfridag I september måned – 6.-10. september2019 - afholdes temauge med åbent hus om torsdagen,    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGANGVÆRENDE OG KOMMENDE OPGAVER (+IDEER) TOVHOLDERE  DEADLINE BEMÆRKNINGER 

        

       

     

 

hvor eleverne skal være i skolen en eftermiddag/aften. Skolen foreslår, at dette udløser en 

erstatningsfridag fredag d.3. januar, som ellers er første skoledag efter juleferien. 

Beslutning: Fredag d. 3. januar 2020 konverteres til en skoledag torsdag d. 9. september kl. 15-19. 

Joh

n 

orie

nter

ede 

om  

10 Evt. og meddelelser Næste møde:  

Datofastsættelse af næste skoleårs skolebestyrelsesmøder -  

Skolebestyrelsens udtalelse til næste skoleårs skemaer 

Klassedannelse på tredje årgang  

Fastsættelse af dato for kontaktforældremøde 

John orienterede om den kommunalt nedsatte arbejdsgruppe vedr. skolestruktur.  

   

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) 

Lektiepolitik 

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

emil@majaemil.dk 

Mobilfri skole 

 

mailto:emil@majaemil.dk

