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Dagsorden og referat Dato: 

17.  november 2020 

Tid: 17.00-

19.00  

 

Sted: Mødet afholdes virtuelt via 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 

Ejerskab og 
sikring af aktuel 
dagsorden 

 5 
min. 

Ingen kommentarer til referatet. 

Medbringes til underskrift ved 

næstkommende fysiske møde. 

2. Elevråd Orientering Formandskabet i elevrådet 15 
min. 

Johanne fortæller fra elevrådet: 

Minielevråd: første møde er lige blevet 

afholdt. Indhold på de kommende 

møde blev diskuteret. 
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Plant et træ: foregår på torsdag den 

18.11.20 kl. 10.00 og 0. årgang og 

elevrådet deltager ved ceremonien. 

Arrangementet er desværre blevet 

forkortet pga. covid-19 

Cykeluge: 

Eleverne skal cykle i skole i en 

bestemt uge for at have fokus på at 

formindske co2 og som et tiltag ind i 

verdensmålene. Elevrådet har været 

meget primusmotor for denne indsats. 

3. Co-teaching Orientering Besøg af medarbejdere + GN 45 
min. 

Oplæg fra Christine og Ulrik, 

medarbejdere fra mellemtrinnet, om 

hvordan de arbejder med co-teaching 

i deres to-voksentimer/undervisning. 

4. Sexisme-debatten: 
Fælles drøftelse 

Fælles drøftelse Input til videre arbejde.  
Heidi  

20 
min. 

Oplæg til diskussion – hvordan taler vi 

sammen på Strandskolen på alle 

niveauer? 

Vigtigt at få hørt hvordan eleverne 

oplever sproget og omgangsformer på 

Strandskolen – der skal tales med 

eleverne også. 
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6. Princip for chromebooks Orientering Heidi og Tea 15 
min. 

Der skal udarbejdes et princip for 

chromebooks. Der er lavet et godt 

forarbejde, men det er vigtigt at få et 

bredt udvalg af repræsentanter med. 

Der nedsættes et udvalg med 

formandskab, ledelse og 

medarbejdere fra alle afdelinger. 

7. Læringscafé i 
samarbejde med Red 
Barnet 

Orientering AS 10 
min. 

Læringscafeerne er begyndt. Der er to 

cafeer– en i udskolingen og en i 

indskolingen. 

Der er tre frivillige fra Uni, som 

varetager undervisningen. 

Lige nu skal der søges ved lærerne, 

om man kan komme, men det kan 

være det skal justeres, så der er flere, 

der melder sig. 

8. Fotografering 
(udskydes) + 
kontaktperson for 
årgangene 

 Heidi 
Herunder dato for forældrerådsmøde. 

15 
min. 

Udskydes for nu og til bedre tider 😊 

Fælles skriv til alle forældrerødder fra 

SB. Formandsskabet melder et 

udkast ud. 
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Kontaktperson for årgangene: 

0. årgang Karen 

1. årgang Tea 

2. årgang Lise 

3. årgang Heidi 

4. årgang Caroline 

5. årgang Lars 

6. årgang Tea 

7. årgang Anja 

8. årgang Heidi 

9. årgang Lars 

9. Evt.    Morten inviterer til møde i forhold til 

udvalget om kendte voksne og 

vikarmodeller - til dem som måtte 

have interessen. Man kan med fordel 

orientere sig i 

sammenfatningsrapporten fra ViVE, 

som ligger til grund for udvalgets 
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arbejde inden mødet  Den sender 

Morten med. 

Udvalget er nedsat af byrådet og 

dækker hele kommunen. 

 

Husk at melde afbud rettidigt, hvis du er forhindret. 


