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Dagsorden og referat Dato: 

4.  maj 2020 

Tid: 17.00-20.00 via 

Microsoft Teams – 

Heidi sender 

mødelink rundt 

 

Sted: Microsoft Teams 

 

Ordstyrer:  
 

Elev(er): Efter aftale med Jan, så deltager han ikke.  
Forældre: Caroline, Ulrik, Thea 
Medarbejdere: 
Ledelse: 
Gæst(er): 
Fraværende:  
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. 

Dagsorden godkendt 

Referat godkendt 

2. Korte 
orienteringspunkter fra 
Morten 

Orientering - Seneste nyt om corona-situationen 
- Samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus (landskab, anlæg, 

jordbrug) 

15 
min. 

MJ giver status på 

situation. Der er ikke 

meget nyt lige pt. men vi 
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- Leg på Streg fra Move i Aarhus 
- Nye videoer om Strandskolen 

afventer spændt på næste 

åbning. 

Sidste skoledag er aflyst, 

men et udvalg arbejder på 

en alternativ måde at 

afholde den på.  

Leg på Streg i skolegården- 

en forældre på 

Strandskolen hjalp til at vi 

fik mulighed for Leg på 

Streg helt gratis. Det kan 

holde i ca. 2 år. 

Atriumgård ved udskoling 

kan evt. blive forbedret 

gennem et samarbejde  

med Erhvervsakademi 

Aarhus 

Afsluttende møde blev 

afholdt i sidste uge vedr. 

proces for samarbejdet i 

MED og ledelsen 

påbegyndt for 2 år siden. 

Alle institutioner i Børn og 

unge har fået indspillet tre 

videoer med temaerne; 
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forældresamarbejdet, 

faglighed og trivsel for et 

stykke tid siden. Dem har 

vi modtaget nu og de blev  

afspillet, dog uden lyd. 

Morten sender link ud 

efterfølgende, så man selv 

kan se dem med lyd. 

3. Nedslag i 
fjernundervisningen på 
Strandskolen 

 Sådan kan en ”normal” fjernundervisningsdag se ud i 
udskolingen v. Kenneth 

20 
min. 

Der er lavet 5 lektioners 

undervisning med 

tilstedeværelse pr. dag. 

Fra 9-14.00 

Kenneth laver et nedslag i 

en tilfældig dag fra online 

undervisning 

Der er lavet regler om 

hvordan man deltager i 

online uv. Med eleverne. 

Bl.a skal de have kameraet 

tændt, så de rent faktisk er 

der. 

Der er lavet 

klasseundervisning med 

oplæg fra lærer og svar fra 
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elever 

Der er lavet opgaver, hvor 

de skal ud og bevæge sig 

undervejs. F.eks. måling af 

el og vandforbrug i eget 

hus målt over en uge. Data 

sammenlignes i grupper 

Der har været lavet uv. 

Hvor begreber er blever 

udleveret, som de så har 

skullet finde billeder af 

selv ude i verden og bringe 

med tilbage – altså ikke 

billeder hentet fra nettet. 

Eleverne har skullet lave 

videoproduktioner, hvor 

de har eksperimenteret 

med fysik/kemi forsøg, 

som det har været muligt 

at lave derhjemme. 

Der blev stillet spørgsmål 

til, hvordan vi sikrer 

bevægelse, så eleverne 

ikke kommer til at sidde 

stille en hel dag og se ind i 
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en skærm. 

Morten fremhæver, at der 

stadig er tale om 

nødundervisning. 

 

4. Status på mediepolitik Orientering og 
beslutning 

Arbejdsgruppe 15 
min. 

Arbejdsgruppen 

præsenterer arbejdet med 

mediepolitikken. 

Politikken har været til 

gennemsyn og drøftelse 

hos personalet på Strand 

og i FU. 

Politikken skal revideres 

eller have et tillæg, når 1:1 

bliver gennemført i 

efteråret. 

Mediepolitikken blev 

godkendt. 

5. Kort status på arbejdet 
med princip for 
lejrskoler 

Orientering Arbejdsgruppe 10 
min. 

Caroline, Susanne og 

Astrid kom i udvalg lige 

før jul, men har ikke 

kunnet arbejde før end 
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marts hvor økonomien 

faldt på plads. Corona-

pandemien gjorde at 

udvalget ikke kom i gang, 

men nyt udvalg kommer i 

gang og vi holder møde 

snarest. 

6. Skolebestyrelsesvalg 
2020 – ny frist og proces 

 Heidi  15 
min. 

Fristen for gennemførelse 

af sb-valg er blevet 

forlænget til september. 

Formandsskabet traf 

beslutningen om dette. 

Dvs. at den 'gamle' 

bestyrelse sidder frem til 

nyt valg. 

Gitte (GN) spørger 

forældre i forhold til 

deltagelse i SB, som 

erhversmand 

7. Bestyrelsens 
årsberetning 

 Heidi  15 
min. 

Heidi laver årsberetning i 

kommende uge. Heidi 

optager årsberetningen og 

sender ud. Fokus bliver på 

hvad der har været af 
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beslutningspunkter. Meld 

gerne ind til Heidi, hvis du 

har punkter, der kan være 

med i årsberetningen. 

8.  Evt.    Morten fortæller om de 

tildelte ekstra 

anlægsmidler til 

Strandskolen.  De 

anvendes på udetoiletter, 

belægning ved 

udeaktiviteter og allerede 

igangsat loftsprojekt. 

Heidi har haft dialog med 

områdeleder om FU og 

understøttelse af elever 

med udfordringer. 

Der ønskes FU på 

dagsordenen på et 

kommende SB-møde 

Tak fra SB til personalet på 

Strand for indsats under 

corona. 
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Husk at melde afbud rettidigt, hvis du er forhindret. 


