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Dagsorden og referat Dato: 

11.  august 2020 

Tid: 17.00-19.00  

 

Sted: Mødet afholdes virtuelt via 

Microsoft Teams. 

Ordstyrer:  
 

Elev(er):  
Forældre: 
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 

Referat skal underskrives af alle. 5 
min. 

Referatet er godkendt. 

Grundet Corona mangler 

der underskrifter. Dette er 

godkendt i bestyrelsen. 

2. Korte 
orienteringspunkter fra 
Morten 

Orientering - Aktuel corona-status 
- Status nye medarbejder i undervisningsdel og SFO 
- MoMo – ny læringsplatform 
- Chromebooks 
- Proces for skolebestyrelsesvalg 

30 
min. 

Corona: 

MJ gennemgår aktuelle 

retningslinjer, som ændrer 

sig løbende. MJ orienterer, 

så snart han ved noget. 
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Indtil videre har der ikke 

været registreret tilfælde 

af Corona på Strandskolen. 

Der træder en 

bekendtgørelse i gang så 

snart, at det sker, som vil 

blive fulgt. 

0.årgang startet godt op i 

går. Forløb rigtig godt med 

glade og tilfredse forældre. 

DR på besøg og lavede 

indslag, som var godt og 

med en positiv tilgang. 

Nye medarbejdere: 

SFO: ansat to pædagoger, 

som starter 1.9.20 

Amanda og Lærke er 

blevet fastansat i 

udskolingen. Ulrik er 

blevet fastansat i 

indskolingen.  

Nye ansatte er Line og 

Peter (orlovsstilling)- de 

er i indskolingen. 
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MoMo – ny 

læringsplatform i Aarhus 

Kommune. Der kommer 

mere info om den også på 

forældremøderne. Virker 

meget brugervenlig. Der er 

kommet en guide med i 

MJ’s seneste nyhedsbrev. 

Personale kan præsentere 

MoMo på et møde i 

foråret, når de lige har 

øvet sig lidt. 

Chromebooks: Skulle have 

været på i dag, men vi har 

valgt at skyde punktet lidt 

til, når vi sidder over for 

hinanden. 

Formandsskabet 

besluttede at vente lidt 

med punktet.  

SB-valg her i efteråret. 

Heide orienterer særskilt 

under punktet. 

3. Status kantine Orientering Morten og Ulrich orienterer. 10 
min. 

Kantinen er pt. Lukket 

grundet corona, men en 
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god proces har været i 

gang i kostudvalget. Ulrik 

og Anja har været 

repræsenteret, og der har 

været mange gode ideer 

ind over. Det har 

udmøntet sig i en 

forbedring internt. Der 

skal være en salatbar i en 

professionel stil og der er 

indkøbt en ovn, så vi kan 

lave maden mere fra 

bunden af og med fokus på 

økologi. Grundtanken er 

færre, men et sundere og 

bedre udbud. Få, gode, 

sunde, økologiske retter 

og fokus på et nemmere 

betalingssystem, så det 

også kommer til at blive 

rentabelt. 

Kommunikation i Børn og 

unge står klar til at hjælpe 

med at ’brande’ kantinens 

nye koncept, så snart, vi 

må åbne op. Jens vil 

orientere om økonomien 
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på det første møde med 

den nye bestyrelse. 

Det undersøges pt. Om der 

kan indgås et samarbejde 

med Risskov Skoles 

kantinen, da de har flere 

muligheder grundet bedre 

plads.  

4. Start af nye 0. klasser Orientering Astrid orienterer.  10 
min. 

Opstarten er gået rigtig 

godt. 

Der er lavet nye rammer i 

år. Opstartsmødet i januar 

i år, havde vi inviteret 

børnene med også. Og det 

var en rigtig god oplevelse 

for alle. 

Introdagene blev 

anderledes grundet 

corona, men da vi måtte 

åbne lidt mere op, lavede 

vi åbent hus- 

arrangementer lige inden 

sommerferien og det 

fungerede også rigtig godt. 

I uge 32 kom der mange 0. 
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klasser ind, meget flere 

end der plejer og 

forældrene fortalte, at det 

skyldtes, at børnene havde 

været her nogle gange og 

det har gjort dem langt 

mere trygt.  

Opstarten med at 

forældrene ikke har været 

med inde på skolen har 

vist den positive effekt, at 

eleverne udviser langt 

mere robusthed, og der 

har ikke været børn, der 

har været kede af det ved 

aflevering om morgenen 

til forskel fra andre år. 

5. Datoer for 
forældremøder – hvem 
gør hvad? 

Fælles drøftelse 
og beslutning 

Heidi 20 
min. 

Heidi og Tea optager en 

video, som vises på 

forældremøderne . 

6. Evt.    Heidi har i dag haft møde 

med Thomas Medum. 

Indhold for samtalen var 

Klubben og samarbejde 

med dem. Særligt i corona 
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var oplevelsen, at det 

kunne være svært at få et 

samarbejde i gang. Tea, 

Heidi og Morten havde 

inden sommerferien et 

møde med klubbens 

ledelse. 

Thomas Medum lyttede og 

der er afsat flere møder. 

Heidi vender tilbage, når 

hun ved mere. 

Caroline foreslår, at 

antimobbestrategien 

kommer på igen. 

Caroline foreslår, at der 

kommer et punkt på om 

verdensmålsskolen igen. 

Gitte Horsbøl fortæller om 

brobygning, som er blevet 

ændret, så gymnasierne 

har fået nye skoler. 

Strandskolen har bla. Fået 

Egå gymnasium i stedet 

for Risskov 
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Husk at melde afbud rettidigt, hvis du er forhindret. 


