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Dagsorden og referat Dato: 

3, juni 2019 

Tid: 17.30-21.00 

Fly-inn og Sandwich 

fra Kl.17.00 

Sted:  

Strandskolen-personalerummet 

Ordstyrer:  
 

Elev(er): Olivia 8. årgang 
Forældre: Ulrik, Tea, Asger, Heidi, Susanne,  
Medarbejdere: Kenneth, Karsten 
Ledelse: Gitte, Astrid 
Gæst(er): Gitte 
Fraværende:  
Referent:  Astrid 
 

 

 

Emne 

Formål med 
punktet 

(- hvad skal vi 
udrette?) 

Proces og forberedelse 
(Hvordan behandler vi emnet) 

 
Beslutning  

(Referat – hvem gør hvad) 

1.  Godkendelse af 
dagsorden og referat 

Ejerskab og 
sikring af aktuel 
dagsorden 

 5  
min. 

 

2.  Status på jubilæum  Elever, personale og Astrid og Gitte 20 
min. 

Proces omkring jubilæum 

fremlagt. Program 3 dage, 

mandag til onsdag. 2 

historiske dage og 

skolefest om onsdagen. 

Der er forslag om, at 
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dagene evt. kombineres 

med en udflugt efter 

skolefesten. 

Næste step i processen er 

præsentation for 

personalet i uge 27, så 

arbejder personalet videre 

derfra. 

Ideer: 

Øl- og vinsalg - skolen 

Mad fra den tid 

Invitation ud til 

forældrene – vi skriver ud 

på intra, så kommer den 

officielle invitation efter 

sommerferien. 

3. Forældrefolder Status og proces 
herfra 

Tea m.fl. 10 
min 

Folder arbejdes der videre 

med umiddelbart efter 

ferien. 

Den økonomiske og 

grafiske del er ikke på 

plads. 
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Og det er heller ikke 

besluttet, om den kun skal 

være digital eller også i 

papirformat? 

3. Timefordelingsplanen Oplæg og 
drøftelse 

Astrid og Gitte 20 
Min 
 

Peter fritstillet pr. 1/6-

2019.  

Udmelding til forældrene 

på intra – Astrid og Gitte 

skriver. 

Mikkel Mielke konstitueret 

som pæd.leder for 

mellemtrin. (juni måned) – 

primært med opgaverne 

omkring Aula og 

nyhjemmeside. 

Sygemeldt lærer opsagt pr. 

1/9-2019 – der slås en 

stilling op. 

Primærlærer-oversigt er 

ikke meldt endnu – vi 

forventer for, at det bliver 

primo uge 24. 

Timefordelingsplanen til 
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godkendelse præsenteret: 

UU – anvendes på: 

Toningshold, valghold, 

læsebånd, morgensamling 

og madkundskab. 

 

Tysk, 9 årgang – et meget 

hold. Her er planen, at vi 

har en primærlærer og en 

ekstra lærer på. 

Nye ringetider 

præsenteret. 

Timefordeling samt 

ringetider– godkendt. 

4. Opsamling og input til 
kommende skoleår: 
Temauger 
Åben skole 
Holddeling 
Fortælling om 
Strandskolen 

 Heidi og Gitte 60 
min 

Temauger: 

4 uger + 1 jubilæumsuge 

Åben skole: 

Rigtig mange, der allerede 

nu tager ud af huset og 

bruger nærområdet og 
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byen. 

Samarbejde med Carletti 

Toningshold – samarbejde 

med golfklubben, 

springhallen. 

En mulighed: adoption af 

skoleklasser – projekt fra 

Vejle – måske en 

mulighed? Samarbejde 

med virksomheder. (Heidi 

har materiale om 

konceptet) 

Andre områder, der skal 

på, vi kan arbejde videre 

med: Foreningslivet, 

skakklubber 

 

Holddeling: 

Der har været parallelagt 

dansk- og matematiktimer 

igennem skoleåret på alle 

årgange – det kommende 

skoleår vil det være mere 
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frivilligt. 

Et ønske om mere 

holddeling fra SB’s side.  

SB – vil gerne høre den 

gode historie om 

holddeling og på samme 

tid ’den kritiske røst’. Evt. 

inviteres med på et SB-

møde. 

 

Fortælling om 

Strandskolen: 

Ide om et kvartalsskriv fra 

skolebestyrelsen ud til 

forældrene. Den gode 

fortælling bredes ud.  

 

Andre opgaver til 

kommende skoleår: 

Kostpolitik – vi afventer 

det nye administrative 

fællesskab. 
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Den nye administrative 

leder fra Risskov deltager i 

det første møde efter 

ferien. 

Principper 

Vision og mission. 

5.  Inputs til formandens 
beretning 

 Heidi  SB’s deltagelse på den 

pædagogiske lørdag. 

Forældrerepræsentanter 

på forældremøder. 

Fortrøstningsfuld i forhold 

til, at vi skal have ny 

skoleleder. 

Fornuftig økonomi. 

Det gik ikke, som vi troede 

situationen var i efteråret, 

men vi tror på den 

situation, vi står i nu. 

Personalesituationen lige 

nu. 

En tiltro fra forældrenes 



 

 

FÆLLESSKAB • TRIVSEL • FAGLIGHED 

Nellikevej 1 • 8240 Risskov • Tlf.: 8713 8800 • Fax: 8617 6139 • str@mbu.aarhus.dk • www.strandskolen.dk 

side. 

Stor tilfredshed med det 

faglige. 

Rød tråd – god balance 

Evaluering af principper 

Den halve arbejdsdag. 

Godt samarbejde i SB 

Det konstruktive 

samarbejde mellem 

ledelse, medarbejdere og 

SB i forbindelse med den 

ansættelse af ny 

skoleleder. 

Elevrådet har deltaget i 

årets møder. 

Læsevejleder og akt-

medarbejder har fremlagt 

deres arbejdsområder på 

SB-møder, 

Møde med forældreråd 

Strandskolen er blevet 
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godkendt som 

Verdensmålsskole, se link: 

https://unesco-

asp.dk/unesco-

verdensmaalsskoler/ 

Ny APV – ikke nødvendigt 

lige nu. 

Hedi sender beretning ud 

til gennemlæsning samt 

godkendelse, alle bedes 

melde tilbage. 

6. Temaaften med Risskov 

Skole i forhold til 

arbejdet med 

udskolingen i fremtiden 

 

 Heidi 10 
min 

Oktober/november 2019 

Heidi finder dato! 

7. Forslag til datoer for 

møder i skoleåret 19-20 

 Tirsdag den 20. august 2019 
Tirsdag den 10. september 2019 (hvis bestyrelsesvalg) 
Mandag den 11. november 2019 (den halve arbejdsdag) 
Torsdag den 16. januar 2020 
Mandag den 24. februar 2020 
Tirsdag den 31. marts 2020  
Torsdag den 4. juni 2019 

10 
min. 

Datoer rettet til! 
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8. Punkter til kommende 
møde – skoleårets sidste 
møde – Vi skal sikre at vi 
er nået igennem 
årshjulet og de øvrige 
fokusområder 

  15 
min 

 

 

 

     

   
 

   

 

 


