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Dagsorden og referat Dato: 

24.  februar 2020 

Tid: 17.30-20.00 

Fly-inn og Sandwich 

fra Kl.17.00 til 17.30 

for alle. 

Sted: Personalerummet - 

Strandskolen 

 

Ordstyrer:  
 

Elev(er): Jan deltog 
Forældre: Heidi, Tea, Karina, Gitte, Ulrich, Anja, Caroline 
Medarbejdere: Susanne, Karsten, Kenneth 
Ledelse: Gitte, Astrid, Morten, Jens 
Gæst(er): 
Fraværende: Susanne og Asger har meldt afbud 
Referent: Gitte 
 

 

 

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 
samt punkter til 
eventuelt 

Ejerskab og 
sikring af aktuel 
dagsorden 

 15 
min. 

Dagsorden godkendt 

2. Elevrådet  Orientering Jan og Phillip 15 
min. 

Forrige elevrådsmøde blev 

aflyst. 

Fokus i elevrådet lige nu 
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er: 

• Verdensmål og 

hvordan det kan 

gøres mere 

synligt. 

Elevrødderne har 

fået en opgave til 

det til kommende 

møde 

• Et mere synligt 

elevråd. F.eks. 

reklame for at 

elevrådet har fået 

en vandpost mere 

stillet op eller 

andre ting, som 

elevrådet får 

igennem. 

• Formandskabet i 

elevrådet er 

optaget af, 

hvordan får man 

elevrødderne til at 

komme til 

møderne. 
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3. Princip for inklusion  Vi behandler ikke princippet på mødet, men hører om, hvordan 
arbejdsgruppen er kommet frem til princippet og tager herefter stilling. 
 
Ved:  
Gitte (leder) 
Karina 
Karsten 
Gitte (AKT) 

30 
min. 

Princippet blev godkendt. 

Princippet lægges på 

hjemmesiden. 

Opfølgning på et 

bestyrelsesmøde, hvordan 

det er blevet 

implementeret på alle 

niveauer, elever, forældre, 

personale. 

4. Status på økonomi – og 
orientering om ny 
praktikant i 
administrative 
fællesskaber 
 
 

Orientering Jens 

 

30 
min. 

Jens gennemgår status for 

økonomi for SFO og 

skolens 2019 regnskab. 

Regnskab for 2019 

godkendes af SB 24.2.2020 

5.  Pause   5 min.  

6. Indeklimaplan  Orientering Morten  15 
min. 

Der er mulighed for at 

komme med kommentarer 

til indeklimaplanen, som 
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bestyrelse.  

Morten gennemgår de 

kommentarer, som 

tekniskserviceleder har. 

Indeklimaplanen skal også 

i MED, som kommer med 

deres kommentarer. 

SB foreslår kommentarer i 

forhold til udluftning pga. 

radonniveauet i dette 

område. Vi afventer en 

måling, som er foretaget 

på skolen. 

7. Opfølgning på byrådets 
udspil til ny 
kvalitetsrapport  

Orientering Morten 15 
min. 

Ny beslutning fra byrådet: 

Der skal ikke laves en 

kvalitetsrapport i 

indeværende skoleår.  

SB kan kommentere på 

den overordnede 

kvalitetsrapport for alle 

skoler. 

SB kan kommentere på, 

hvad de ønsker, der skal 
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være i den nye måde at 

lave kvalitetsrapporter på. 

Udgangspunktet er, at 

kvalitetsrapporterne skal 

være mere forenklede end 

de tidligere har været. 

 

Heidi foreslår, at man 

forholder sig til Mortens 

udsendte skriv omkring 

kvalitetsrapportens 

udformning. Skriv til Heidi 

og Tea, hvad man ønsker, 

der skal med. Morten 

sender ud igen. 

Deadline er 5.marts for 

input til Heidi og Tea. 

8.  Proces/procedure for 
valg til skolebestyrelsen 
herunder 
bestyrelsessammensætn
ing 

Orientering og 
drøftelse 

Heidi 30 
min. 

Heidi fortæller om 

proceduren for valg til SB, 

som er i indeværende år. 

Gitte fra Risskov Gym 

fortæller, hvordan SB 

bedre kan anvende hende 
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ind i SB-arbejdet, som 

eksternt medlem. 

Der er opbakning til, at der 

kan komme et eksternt sb-

medlem mere fra 

erhvervslivet/tekniskskol

e/erhvervsuddannelser 

ind i SB. Der skal være én, 

men der kan være to 

eksterne. 

Giv gerne bud tilbage til 

Heidi eller Tea om bud på 

et eksternt medlem inden 

den 20.3.20 

Ulrik, Asger, Karina og 

Susanne er på valg. Hvis I 

ønsker genvalg, skal I give 

besked til Tea og Heidi 

inden 2.3.20 

Anbefaling til 

forældrerepræsentantsdel

tagere er 8 forældre og 2 

suppleanter. 
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9.  Evt.    Morten orienterer om ny 

ansat i praktik i 

administrationen. Han 

hedder Daniel og er fra 

Aarhus Erhversakademi. 

10. Punkter til kommende 
møder 

   • Antimobbestrateg

i 

• Daniel kan 

orientere om data 

fra undersøgelse 

om kantine 

• Forslag til nyt 

eksternt medlem 

– husk deadline 

20.3.20 

Husk at melde afbud rettidigt, hvis du er forhindret. 


