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Dagsorden og referat Dato: 

4.  juni 2020 

Tid: 17.00-19.00 via 

Zoom. Morten sender 

link rundt til alle. 

 

Sted: Zoom 

 

Ordstyrer:  
 

Elev(er):  
Forældre: 
Medarbejdere: 
Ledelse: 
Gæst(er): 
Fraværende:  Heidi, Gitte H., Karina, Anja 
Referent: GN 
 

 

 

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 dagsorden og 

referat 

2. Korte 
orienteringspunkter fra 
Morten 

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

jordbrug) 
- 3 faste stillinger til Strandskolen 

15 
min. 

Corona 

• vi afventer den 

8.6.20 hvad 

regeringen 
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melder ud om 

forsamlingsforbu

ddet. 

• Vi overholder 

sundhedsmyndigh

edernes 

retningslinjer og 

justerer derefter 

hele tiden 

• Den opdelte 

skoledag skal 

fastholdes frem til 

sommerferien, er 

udmeldingen fra 

forvaltningen pt. 

• Der skal evalueres 

på corona, så gode 

tiltag kan 

fastholdes. 

Forældre bliver 

spurgt til deres 

oplevelser og 

kommer til at 

kunne byde ind 

med deres input. 

Der kommer mere 
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efter 

sommerferien. 

Erhversakademi Aarhus 

• Gårdhaven skal 

være projekt for 

de studerende, så 

der er indgået 

samarbejde om 

udvikling af 

området 

Ansættelser 

• Der skal ansættes 

4 nye lærere og 

ansættelsessamtal

erne er i fuld gang 

 

3. Hvad er status fra 
elevrådsformanden? 

Elevrådet 
orienterer 

Jan giver kort status. 15 
min. 

• Jan giver status på 

hans oplevelser af 

onlineundervisnin

g. Jan nyder meget 

at de er tilbage på 

skolen igen, så 

fællesskabet kan 
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dyrkes igen. 

Lærerne har 

været gode, men 

rammerne med en 

skærm har været 

svære 

• Godt at være på 

skolen også, så 

der kan 

samarbejdes med 

klassekammerate

r. 

• Elevrådsmøde 

mandag uge 24, 

hvor valget til 

kommende 

skoleår skal 

aftales jvf 

elevrådets 

vedtægter. 

4. Chromebooks – 1:1 
løsning – læs bilag til 
mødet 

Fælles drøftelse Morten og Heidi 30 
min. 

Morten præsenterer 

processen for 

chromebooks.  

SB skal udarbejde et 

princip for brugen af 
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chromebooks. 

Der er en arbejdsgruppe i 

gang med repræsentanter 

fra alle afdelnger, som 

arbejder på at vi får 

chromebooks godt i gang 

på skolen. 

Heidi og Tea har lavet et 

forslag til princip for 

chromebooks, som vi 

drøfter. 

Princippet skal genbesøget 

i efteråret, så det kan 

justeres efter, hvad 

virkeligheden bliver 

Drøftelser: 

Skal chromebooks ikke 

udleveres til hvert enkelt 

elev? 

I princippet må der gerne 

stå noget om vores 

pædagogiske tanker bag at 

arbejde med chromebooks 
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Chromebooks kvitteres 

der for, når man logger ind 

på sin computer 

Er forsikringsspørgsmålet 

afklaret – det afventes svar 

fra. 

Det smarte i at det ikke er 

klassesæt, men personlige 

chromebooks, så der 

undgås spildtid med at 

hente og bringe. 

Medarbejdere har set frem 

til at  kunne anvende 

chromebooks, som 

redskab og kunne 

minimere papirforbrug og 

anvende digitale 

platforme, som gode 

måder at undervise på. 

Det kan give eleverne 

noget ansvar, som de har 

det godt med  at passe på 

deres computer. 

Hvor skal alle de 

chromebooks opbevares 
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og oplades henne på 

skolen? 

At princippet skal lægge 

sig mere op ad, hvad 

rådmanden har sagt – 

computeren skal følge 

eleverne dag og nat. 

Lavpraktik drøftes i 

chromebook – 

arbejdsgruppen. 

 

5. Status på 
dimission/sidste 
skoledag 9. klasser 

Orientering Gitte orienterer om status. 15 
min. 

Afslutning på 

Strandskolen for 9. årgang 

bliver den 25.6.20 

Online underholdning er 

arrangeret fra Aarhus 

Kommune i tidsrummet 

14.00-16.00 

Der er nedsat udvalg i 

både elev og 

forældregruppen, som er 

med på råd og gode ideer i 

forhold til den gode 
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afslutning for årgangen. 

6. Skolebestyrelsen 
kommende skoleår 
2020/21 

 Heidi  10 
min. 

Første SB-møde i 

kommende skoleår skal 

fastlægges – forslag 

sendes ud. 

SB-valg og forældremøder 

skal koordineres så 

årgangskontakter kommer 

med på forældremøder i 

august/september. 

SB-valget har 

undtagelsesvis fået lov til 

at blive afholdt efter 

sommerferien. 

7.  Evt.    Må der tages noget med og 

dele ud til fødselsdage – 

svaret er nej lige for 

øjeblikket. 

 

Husk at melde afbud rettidigt, hvis du er forhindret. 


