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Dagsorden og referat Dato: 

17.  september 2020 

Tid: 

17.30-

20.00  

 

Sted: Mødet afholdes i skolens personalerum. 

Ordstyrer:  
 

Elev(er): fraværende grundet lejrskole 
Forældre: alle valgte fremmødte 
Medarbejdere: 
Ledelse: 
Gæst(er): 
Fraværende:  
Referent: Gitte (GN) 
 

 

 

Emne 

Formål med 
punktet 

(- hvad skal vi 
udrette?) 

Proces og forberedelse 
(Hvordan behandler vi emnet) 

 
Beslutning  

(Referat – hvem gør hvad) 

 Indflyvning – alle hilser 
på hinanden 

  10 min.  

1.  Godkendelse af 
dagsorden 

Ejerskab og 
sikring af aktuel 
dagsorden 

 5 
min. 

Godkendt 
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2. Konstituering Drøftelse og 
beslutning 

Kun forældrevalgte. Medarbejderrepræsentanter og 
ledelse forlader lokalet. 

30 min.  

3. Præsentation af ny 
bestyrelse og 
præsentation, 
skolebestyrelsens 
arbejde – og hvor 
Strandskolen er lige nu. 

Orientering  30 min. Ledelse: Morten, Gitte og Astrid 
Elevråd; Sigurd, Johanne 9. årgang 
Medarbejdere: Anders (valg af yderligere 
to repræsentanter inden næste møde) 
 

Forældrevalgte: 

Formand: Heidi Printzen 

Næstformand: Tea Thyrre Sørensen 

Medlemmer: 

Lars Nautrup Jensen 

Anja Rehfeld 

Caroline Ahlgren Tøttrup 

Lise Bjerg Mølgaard 

Karen Olsen Wosylus 

Gitte Horsbøl - eksternt medlem (Rektor, 

Risskov Gymnasium) 

Suppleant: Emmeri Guyton 
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4. Udarbejdelse af 
bestyrelsens årshjul: 
Gruppearbejde 
Opsamling i plenum 

Fælles drøftelse Tea og Heidi 45 min. Indløb fra Heidi i forhold til sidste 

skoleårs indholdsområder i 

skolebestyrelsen. 

Der har været arbejdet meget i udvalg, 

som fremlægger for SB og derefter 

træffes der beslutninger på baggrund af 

udvalgets arbejde.  

Et eksempel på udvalgsarbejde – sundere 

mad i kantinen - som har været under 

behandling og som har ført til ændringer.  

Tea informerede om udvalgsarbejde om 

en forældrefolder, som der er mulighed 

for at videreføre, hvis der er interesse for 

det i den nye bestyrelse. 

Gruppernes forslag til indhold på 

årshjulet: 

• Vision og mission for 

Strandskolen 

• Fritidsdelen 

• Fællesskabskultur – vi er et hold 

• Kommunikation (skole til 
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forældre, forældre til skole) 

• Udskoling, fastholdelse af elever 

• Udearealer 

• Debat om køn (piger/drenge) 

• Motion og bevægelse i 

undervisningen og i afdelingerne 

• Elevrådet 

• Internationalt perspektiv 

• Antimobbestrategi og hvordan 

det bliver grebet an 

• Vikarer – princip og hvordan og 

hvor meget 

• Klasserumsledelse 

• Frikvarter (fodbold, 

konkurrencemindset) 

• Økonomi 

• FU 



 

 

FÆLLESSKAB • TRIVSEL • FAGLIGHED 

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

• Projekt ’Haven i udskolingen’ 

• Covid-19 efterslæb? 

• Inddragelse af forældrerødderne 

• Implementering af principperne 

• Besøg fra MOT, PLC, overgange 

f.eks. Dagtilbud, 

verdensmålsudvalg, mv. 

• Udvalgsarbejde – hvad er det i 

SB?  

Morten og formandsskabet laver et 

årshjul 

5. Datoer for 
bestyrelsesmøder og 
arbejdsdag 

Fælles drøftelse 
og beslutning 

Heidi 20 min. Første møde:  

5. okt.2020 17.00-20.00 (Fly in 17.00-

17.15) 

Anden møde: 

17. nov. 2020 17.00-20.00 (Fly in 17.00-

17.15) 

Der laves rul på mødedagene 
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6. Evt.     

 

Husk at melde afbud rettidigt, hvis du er forhindret. 


