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Dagsorden og referat Dato: 

19.  august 2019 

Tid: 17.30-21.00 

Fly-inn og Sandwich 

fra Kl.17.00 til 17.30 

for alle. 

Sted:  

Strandskolen-personalerummet 

Ordstyrer:  
 

Elev(er): 
Forældre: 
Medarbejdere: 
Ledelse: 
Gæst(er): 
Fraværende: Caroline 
Referent:  
 

 

 

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. 

Referatet medtages til 

næste møde. 

2. Præsentation af ny 
skoleleder, nye 
medarbejderrepræsenta
nter, elevråd, 
bestyrelsesmedlemmer 

Orientering Morten m.fl. 40 
min 

Præsentation af hele 

bestyrelsen. 
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3. Præsentation af Elevråd 
 

Orientering Gitte og Morten 10 
min 

 

4. Præsentation af ny 
administrativ leder. Jens 
Bitsch. Jens præsenterer 
sig selv og giver en kort 
orientering om 
økonomien.  

Orientering Jens 30 
min 

Administrationsleder af 

Strandskolen og Risskov 

skole, Jens B. præsenterer 

sig selv. 

Jens B. er i gang med at 

skabe sig et overblik over 

skolens økonomi. 

Skolernes og SFO’ens 

budget har været fremlagt 

og Jens er i gang med at 

lave regnskabet for året, så 

det endelige regnskab 

fremlægges senere.  

Der kommer invitation ud 

fra Jens i forhold til at 

afholde en aften, hvor Jens 

vil gennemgå Aarhus 

kommunes fordeling af 

midler. 

Der skal arbejdes mere 

sammen på tværs af 

skolerne, for at minimere 
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udgifterne i de 

administrative 

fællesskaber. 

 

5. Status på jubilæum – 
præsentation af det 
foreløbige program. 
 
 

Orientering Personale, Gitte og Morten 15 
min. 

Præsentation af det 

foreløbige program af 3 

dage i uge 39. 

Mandag og tirsdag – 

historiske dage 

Onsdag – fødselsdag 

Officielle fejring onsdag, kl. 

16. 

Det fælles: 

- Kunstværk – 

samling af platter 

- Et fælles foto 

 Kort pause   5 min.  



 

 

FÆLLESSKAB • TRIVSEL • FAGLIGHED 

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

6. Arbejdet med principper 
– opdatering af skolens 
principper – hvilke 
principper skal vi 
arbejde med? 
 
Hvilke principper skal 
opdateres – og hvilke 
skal der arbejdes videre 
med. 
Punktet er ikke til 
indholdsmæssige 
drøftelser ift. 
Principperne. 

 Heidi 30 
min 

Vi genbesøger følgende 

principper: 

• BYOD 

• Princip for 

skolens 

samarbejde med 

lokalsamfundets 

forenings- og 

kulturliv samt 

musikskoler og 

ungdomsskoler 

• Princip for 

forældrenes 

ansvar i 

samarbejdet 

mellem skole og 

hjem 

• Princip for 

understøttende 

undervisning 

• Princip for 

lejrskole og 

heldagsture på 

Strandskolen 
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• Trafikpolitik 

• Holddannelse 

• Fagfordeling 

• SFO 

• Vikardækning 

• Princip for 

adgangen til i 

begrænset 

omfang at opfylde 

undervisningsplig

ten udenfor 

skolen i en 

musikskole eller i 

en idrætsforening 

•  

 

Genbesøgt i dag og 

godkendt: 

Principper for modtagelse 

af gaver og sponserstøtte 
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Vi mangler et princip for: 

• Inklusion og faglig 

støtte 

• Motion, kost og 

bevægelse 

(sundhedspolitik) 

• Mediepolitik (i 

gang) 

 

De principper, som ligger 

på nuværende 

hjemmeside i skrivende 

stund - som ligger under 

forældre og principper 

skal slettes 
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7. Årshjul – se bruttoliste 

til årshjul i bilag. 

 

 Heidi  
40 
min 

I løbet af årshjulet skal vi 
drøfte rusmidler og 
hvordan vi arbejder med 
det her på skolen. 

Formandskabet vurderer i 
fællesskab med ledelsen 
om, hvornår de enkelte 
principper behandles. 

Principper skal ud blandt 
medarbejderne. 

Mission og vision. 

Evaluering af opstart af de 
nye 0.klasser. 

Kostpolitik – måske i 
samarbejde med Risskov 
Skole – måske oplæg på på 
næste SB-møde. 

Udearealer 

Forældreforventninger i 
folder. 

Evaluering af RULL-
projekter. 

Økonomi 

Planlægning af næste 
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skoleår. 

Oplæg om 4-voksen, 
støtte, UUV 

Faggruppernes 
samarbejdsflader. 

Årshjul (juni måned) 

Godkendelse af skema 

Opfølgning på: 

- Social kapital 
måling okt. 2019 

- Forældretrivsels
måling 

Overgange til 
ungdomsuddannelser - 
Både ind i skolen og ud af 
skolen (samarbejdsflader 
og samarbejde) 

Fastholdelse af elever i 
udskolingen. 

Skolens digitale strategi – 
en diskussion af denne. 

Frivilligt arbejde – 
frivillige undervisere, 
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besøg af forældre i 
undervisningen. 

Samarbejdet med FU – 
omkring bekymringer. At 
klubben inviteres med. 

Frafalder fra årshjul: 

- Forskudte pauser 

- PLC-vejledere 

- Sidste skoledag 

- Afslutning af 
skoleår 2018/19 

 

Evt. udvalgsarbejde. 

8.  

 

Antimobbe-strategi – 
orientering om proces 
og tovholder 

Orientering Gitte 15 

min. 

Der skal udarbejdes et 

mere handlingsorienteret 

dokument med hvem gør 

hvad, når noget opstår. En 

pixi-udgave. 

På den halve-arbejdsdag 

skal punktet på med up-

dates om, hvad vi har 

arbejdet med indtil da i 
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dette skoleår. 

9. Film om Strandskolen til 
ny hjemmeside – 
optages den 27/9-19 kl. 
12.00 

Orientering 
 

Morten 10 

min. 

Der skal udarbejdes en 

film i forbindelse med den 

nye hjemmeside. 

MJ foreslår at der bruges 

elever, som en del af vores 

nye strandskolefilm 

Skriv til Tea eller Heidi, 

hvis du har ideer til 

indhold i filmen. 

Filmen optages 27.9.19 

Det foreslås at 

verdensmålsskole bliver 

en del af filmens temaer. 

10

. 

Kvartalsskriv fra 
bestyrelsen 

 Heidi 15 

min. 

Der skal deles historie om 

arbejdet i skolebestyrelsen 

ca. 4 gange om året, så 

forældrene på 

strandskolen kan få 

kendskab til hvad der 
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arbejdes med. 

Heidi foreslår, at der tages 

billeder af 

skolebestyrelsen, og at der 

tilknyttes et kort skriv om, 

hvorfor vi sidder i 

bestyrelsen. Formanden 

vil derudover skrive ind 

hvad der arbejdes med i 

bestyrelsen i år. 

Andre temaer kan være 

elevtrivselsmåling og.lign. 

Heidi laver et udkast. 

 

11

. 

Ansættelsessamtaler:  
2 pædagoger 
1 lærer – midlertidig 
ansættelse 

Orientering Morten 5 min. Tea deltager i samtalerne 

torsdag. 

Ingen kan deltage i 

samtalerne fredag. 

 EVT. 
- Bestyrelsen på 

forældremøder 
– hvem er 

 Heidi  Årgangsansvarlig: 

Årgang 0: Tea 
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repræsentanter 
for de enkelte 
klasser? 

- Thea er med 0. 
klassernes 
forældremøde 
15/8 

- Møde med 
kontaktforældre 
i oktober 

Årgang 1: Karina 

Årgang 2: Heidi 

Årgang 3: Asger 

Årgang 4: Susanne 

Årgang 5: Tea 

Årgang 6: Anja 

Årgang 7: Ulrich 

Årgang 8: Ulrich 

Årgang 9: Asger 

SB-Årgangsmail – Susanne 

finder den og sender den 

rundt. 

Oversigt over 

skolebestyrelsesmedlem

mers deltagelse på 

forældremøderne: 

0. årgang – har været 

afholdt med 

deltagelse af Tea 
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1. årgang – 2. 

september kl. 

17.00 – deltagelse 

af Karina 

2. årgang – 16. 

september kl. 

17.00 – deltagelse 

af Heidi 

3. årgang – 30. 

september kl. 

17.00 – deltagelse 

af Asger 

4. årgang – 30. 

september 17.00 – 

deltagelse af 

Susanne 

5. årgang – 2. 

september 18.30 – 

deltagelse af Anja 

6. årgang – 27. 

august kl. 16.30 – 

deltagelse af Heidi 

7. årgang – 4. 

september kl. 

17.00 - deltagelse 
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af Ulrik 

8. årgang – 5. 

september kl. 

16.30 - deltagelse 

af Ulrik 

9. årgang – 3. 

september kl. 

17.00 - deltagelse 

af Ager 

 

Information omkring 

ledelse og ansvarsområder 

udsendes – ledelse sender 

 

SB-møder – Skoleår 

2019/20: 

Tirsdag, 10/9 - 19 

Mandag, 11/11 - 19(½ 

arbejdsdag) 

Torsdag, 16/1 – 20 

Mandag, 24/2 – 20 



 

 

FÆLLESSKAB • TRIVSEL • FAGLIGHED 

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

Tirsdag, 31/3 - 20 

Torsdag, 28/5 - 20 

 

Kontaktforældremøde: 

Afholdes den 16.1.20 i 

forbindelse med et sb-

møde. Mødet skal evt. 

have ændret 

overskrift/indhold, da det 

ligger senere på året end 

de foregående  to andre 

år. Mødet rykkes til 

januar for at have 

mulighed for at 

præsentere en evt. 

forældrefolder. 

 

FPL inviteres til et SB-

møde 
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Evaluering af opstart af 

0.klasserne 

Mødetider udsendes i 

god tid. 

Generel god information 

Overgangsarbejdet – 

indkøring i foråret – 

vigtigt. 

 

 

 

 

Vær søde at forberede jer på principperne samt bilag – og melde afbud. 

 


