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Dagsorden og referat Dato: 

5.  januar 2021 

Tid: 17.00-

19.00  

 

Sted: Mødet afholdes virtuelt via Teams. 

Link sendes som kalenderinvitation. 

Ordstyrer:  
 

Elev(er):  
Forældre: 
Medarbejdere: 
Ledelse: 
Gæst(er): 
Fraværende: Anja 
Referent: Gitte 
 

 

 

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. 

Referat er godkendt, men ikke 

underskrevet grundet covid-19 

Dagsorden er godkendt 

2. Elevråd Orientering Formandskabet i elevrådet 15 
min. 

Kort status på nødundervisning fra 

Johanne – primært set fra 9. årgang. 

Venner savnes, men det går 

overordnet godt. Det er bedre at være 
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i skole end blive hjemmeundervist. 

3. Økonomi Orientering Jens orienterer kort – og vender tilbage på kommende møde 
igen. 

20 
min. 

Status på årsregnskab 2020 

Jens gennemgår forventet regnskab 

for 2020 for skole og SFO 

Budget for 2021 kan fremlægges til 

eventuel godkendelse på kommende 

sb-møde 

4. Corona-update Orientering  Morten 10 
min. 

Morten orienterer: 

Lige pt. ved vi ikke om 

forsamlingsforbuddet på 5 personer 

har indflydelse på skolen. 

Ændring er, at forældre skal bære 

visir eller mundbind, hvis de kommer 

på skolen. 

Lige nu ’fylder’ nødundervisning og 

nødpasning på skolen 

Vores bevågenhed går på, hvordan 

vores yngste elever har det her i 

hjemmeundervisningen.  
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Det er nødundervisning, og det 

normale faglige krav til 

undervisningen er ikke gældende. 

Fokus er på at skabe en god struktur 

og ramme for børnenes hverdag, og 

hvordan eleverne har det. 

Der er pt. nødpasning i SFO. 

Kriterierne er sendt ud på aula og 

plads skal søges hos pladsanvisningen. 

Anders, personalerepræsentant gav 

en kort status på hvordan 

nødundervisning foregår lige pt. 

Runde hos alle 

forældrerepræsentanter hvordan de 

har oplevet hjemmeundervisning. 

5. Status fra 
arbejdsgruppen vedr. 
princip for lejrtur 

Orientering Arbejdsgruppen  10 
min. 

Gruppen består af Kenneth, Anja, 

Astrid og Gitte 

Processen har været: 

Et møde i gruppen i skoleåret 

2019/2020, derefter har det været i 

høring hos personalet og derefter 2 

møder i udvalget. Vi forestiller os et 



 

 

FÆLLESSKAB • TRIVSEL • FAGLIGHED 

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

møde mere i udvalget og derefter til 

evt. beslutning i skolebestyrelsen. 

6. Igangværende projekter 
på Strandskolen – 
optimering af skolens 
fysiske læringsmiljøer – 
inde/ude 

Orientering De pædagogiske ledere – Gitte og Astrid 15 
min. 

Udemiljøer, der bliver etableret: 

Gårdmiljø mellem udskoling og 

administration bliver ordnet. Plads til 

arbejdsområder. 

Fitnessområde bliver etableret ved 

udskolingen. Til brug i 

undervisningen, pauserne og til 

lokalområdet. 

Multibane ved udskolingen bliver 

etableret. 

Verdensmåls løbebane ned gennem 

gangen ved indskoling/mellemtrin.  

Kæmpe verdensmålscirklen ved 

trappen foran plc på gulvet 

QR-koder til verdensmålene rundt på 

skolen med opgaver af forskellig 

sværhedsgrad – omdrejningspunktet 

er et verdensmålsløb 
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7. Princip for chromebooks Orientering Heidi og Tea 15 
min. 

Der har været et møde i udvalget 

omkring chromebook. Der har været 

taget udgangspunkt i et princip fra en 

anden skole. Vi havde en god dialog 

omkring, hvad passer til vores skole. 

Princippet kommer til godkendelse 

snarest og det skal genbesøges en 

gang om året, da udviklingen på 

området hele tiden ændrer sig. 

Man kan stadig melde sig til udvalget, 

hvis man ønsker det. 

8. Evt.    5 min. Ingen punkter til evt. 

9.      

 

Husk at melde afbud rettidigt, hvis du er forhindret. 


