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Dagsorden og referat Dato: 

10.  september 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: Anja, Tea 
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. 

Godkendt 

2. Præsentation af 
elevrådet 

Orientering Elevrådet 15 
min. 

Phillip, formand 8.c 
Jan 9.b næstformand 
Præsentation af ideer fra 
elevrådet: 
Vandposter – udskoling og 
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ved idræt. 

6. årgang ønsker at leje 

skab til computer. 

Halvtag til cykler ved 

udskolingen 

Madautomat til 

udskolingsområdet 

Udendørsområderne gøres 

bedre f.eks. 

En multibane, opstregning 

af kridtbaner på asfalten, 

basketbane, fodboldbane, 

net til målene, flere mål, 

bænke udenfor til 

udskolingen, fitnessudstyr 

til udeområderne, bolde til 

pauserne, tarzanbane til 

udskolingen,  

Elevrødderne peger på at 

prioritere: Fodboldbane, 

opstregning af hinkeruder 

og generelt at få ordnet de 

’små’ ting. 
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8. årgang ønsker lejrskole 

til udlandet. 

Der er koldt på skolen lige 

pt. 

Kan 

valghold/toningsholdet 

lave udesiddepladser til 

udskolingen? 

Elevrådet holder møde ca. 

hver måned og efter hvert 

møde holdes der møde 

med skoleleder. 

3. Strandskolens økonomi i 
hovedtræk og spørgetid 
 

Orientering Jens 90 
min 

Jens gennemgår forventet 

regnskab. 

Formandskabet drøfter, 

hvorledes økonomi skal 

udmeldes til 

skolebestyrelsen. 
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4. Præsentation af 
Strandskolen som 
Verdensmålsskole  

Orientering Morten og Astrid 20 
min 

Helene og Astrid 

præsenterer: 

FN Verdensmåls skole skal 

være en del af hverdagen 

igennem hele skoleåret.  

Mål for dette skoleår 

præsenteres. 

Temauge 41 er 

verdensmålsuge. Forældre 

inviteres ind torsdag i uge 

41 kl. 14-16. 

Banner er under 

udarbejdning til 

ophængning ved 

indgangene. 

Der kan evt. sparres med 

Risskov Gymnasium. 

Heidi har kontakt til 

Aarhus vand. 

Solceller- Heidi 

undersøger 
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5. Tilbagemelding fra 
borgermøde – 
høringssvar 
 
 

Orientering og 
drøftelse 

Heidi 15 
min. 

Heidi giver 

tilbagemelding: 

Området bag 

Lagkagehuset bliver 

udbygget med 1200 

boliger. 

Det betyder, der potentielt 

kommer 300 børn, som 

skal krydse Grenåvej. 

Heidi problematiserede på 

mødet det farlige i 

skolevejen.  

Heidi rejste spørgsmålet 

på mødet, om der er plads 

til børnene på områdets 

skoler. 

Der er udarbejdet og 

afleveret et høringssvar. 

6. Nedsættelse af 
arbejdsgrupper til 
udarbejdelse af 
principper 
 

Orientering Heidi 20 
min. 

Principper ligger på 

hjemmesiden. 

Mediepolitik: AS sender 

rundt. 
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Princip for inklusion og 

faglig støtte: GN, Karina, 

KHH, én fra personalet 

Princip for motion, kost og 

bevægelse: Ulrik, én fra 

elevrådet (GN giver KB 

besked), Anja, én fra 

personalet (HS spørger) 

Princip for lejrskole og 

heldagsture: SL, AS, 

Caroline 

Princip for trafikpolitik: 

Anja og Asger 

Opfølgning ved at melde 

ind til formandsskabet, 

når man er klar til at 

melde ind. 

 

7.  Evt.   10 
min 

Der skrives ud om 

jubilæumsfællesspisning 

fra ledelsen og fra SB-

formandsskabet. 



 

 

FÆLLESSKAB • TRIVSEL • FAGLIGHED 

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

 

Husk at melde afbud rettidigt, hvis du er forhindret. 


