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Dagsorden og referat Dato: 

14.  april 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: Caroline, Anja, Lars 
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 

Ejerskab og 
sikring af aktuel 
dagsorden 

 5 
min. 

Dagsorden godkendt 

2.  Elevråd Orientering Elevrådet gør status 10 min. Johanne beretter: 

Sidste skoledagsudvalg er godt i gang 

med at planlægge dagen under covid-

rammerne 
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Elevrådet får 6000,- fra nationale midler 

til trivselsaktiviteter 

Det er sindssygt dejligt at være inde 50% 

af tiden. 

Prøverne til sommer bliver lidt 

anderledes i år 

Der har været udfordringer med at 

afholde elevrådsmøder online og Morten 

og Johanne har talt om måder, vi kan 

være på forkant så vi kan få eleverne til at 

komme. Elevrådsvalget kan evt foretages 

inden sommerferien. 

Elevrådet forespørger om der kan være 

noget socialt, der bliver sat i gang fra 

Strandskolens side. MJ, AS og GN tager 

dette med tilbage. 

3. Aktuel corona-
orientering 

Orientering Formandskabet og Morten 15 min. Helene og Karsten er tilbage i 

skolebestyrelsen som TR. Helene har 

været på barsel og Karsten har været 

konstitueret SFO-leder. Velkommen til 

dem. 
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Covid-update: 

• Vi har nu alle elever inde. Fra 5.-

9. årgang 50% af tiden. 

• Sogneinddelingen kan blive 

aktuel i forbindelse med lokale 

nedlukninger. 

• Kviktest kører med tider til både 

klasser og medarbejdere. Det er 

to tider pr. uge pr. klasse. Det er 

ikke et krav, at eleverne skal 

testes, men en mulighed. 

• Dagtilbuddets medarbejdere skal 

fra kommende uge testes hos os 

også. 

Midler er afsat til at understøtte trivsel. 

Nationale midler bliver fordelt til 

skolerne. Vi får 127.000 sammen med FU, 

som skal anvendes inden sommerferien. 

Midlerne skal anvendes til bevægelse og 

trivsel. Vi har lavet et hurtigtarbejdende 

udvalg bestående af lærere og inviterer 

også elevrådet med. Er der forældre, som 

har lyst til at være med også? Lise vil 

gerne være med. 
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Der er også en kommunal pulje, som vi 

kommer til at få midler fra og som kan 

anvendes hele kommende skoleår. 

Samarbejde med idrætsforeninger: Nyt 

samarbejde med VRI håndbold i 

indskolingen, som hedder 

Håndboldkaravanen. Vi har også et 

Basketforløb i gang i indskolingen. Vi har 

også tilmeldt os et forløb med AGF, og 

afventer om vi bliver en del af projektet. 

Der kommer ny kvalitetsopfølgning i 

Aarhus Kommune, som vi skal afprøve for 

første gang her i foråret. Afløser 

kvalitetsrapporten. I stedet skal ledelsen 

(i første omgang – senere kommer 

forældre og elever også til at være en del 

af læringssamtalen) udvælge skolens data 

inden for nogle områder, som vi skal 

arbejde med. I hører mere, så snart vi ved 

mere og kan inddrage Skolebestyrelsen 

også. 

Ny undersøgelse af elevernes trivsel og 

helbred er lige blevet sat i gang. Forældre 

bliver også spurgt og skal svare i 

undersøgelse. Nationale og kommunale 

undersøgelser er også i gang. Det er ikke 
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Strandskolen, som vælger hvilke 

undersøgelser vi skal deltage i, men 

Aarhus Kommune.  

Chromebooks bliver udleveret til 

medarbejdere løbende fra nu og frem til 

sommerferien, således at elever og 

medarbejdere har samme redskab – det 

er en kommuneindsats. 

4. Præsentation af 
Christina – ny 
fritidspædagogisk leder i 
SFO 

  10 min. Christina fortæller om sin opstart. Det har 

været en god opstart. 

Velkommen til dig fra forældrene og tak 

for at der bliver skrevet og orienteret 

rigtig godt ud allerede. Dejligt at mærke. 

5. Præsentation af MOT i 
udskolingen 

 Besøg af medarbejder. 20 min. Præsentation af MOT i udskolingen. MOT 

styrker trivsel og robusthed i 7.-9. 

årgangen. 

Vi kommer stærkt tilbage med en film om 

hvordan vi laver MOT med eleverne. 

Der kan søges mere viden på MOT 

Danmarks hjemmeside. 
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6. Status på nye tiltag ved 
Strandskolens madbod – 
og ny affaldssortering på 
skolen 

 

 Jens og Morten 30 min. Affaldssortering: 

På billedet kan ses, hvilket system vi har 

på skolen nu. Vi skal sortere skolens 

affald ligesom i hjemmene. Spandene har 

vist sig nogle steder at være for små. I 

stedet er der sat to spande i i stedet og 

samler papir for sig. 

Madboden: 

Anja og Ulrik (tidligere medlem) har 

været med til at se på skolens madtilbud. 

Da Anja er fraværende i dag, kommer 

punktet på igen, når Anja er med.  

Der er ansat en ekstra kok, lavet 

instagramprofil og ændret i madplanerne. 

Forskellige måder at bestille maden på 

bliver afprøvet lige nu. Udkørsel af maden 

bliver afprøvet og borde med beholdere 

med navn på så det er nemt at tage med 

sig bliver afprøvet. Forskellige tiltag 

bliver afprøvet, men det vides endnu ikke 

om og hvad der kan gennemføres, når vi 

er mange på skolen. 

Stor ros fra dem, som har prøvet det af 

indtil videre. 
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7. Status på gårdhave, 
fitnessudstyr og 
multibane 

 Morten og Gitte viser film fra enhederne. 15 min. Morten viser film fra fitness i 

undervisningen. Mange fra lokalmiljøet 

kommer også forbi og bruger udstyret. En 

app kan downloades og kan fortælle, 

hvordan man kan træne. Når vi er tilbage 

fuld tid, så skal der laves flere film, hvor 

det er vores elever, som fortæller om 

brugen og den gode historie, som det er 

at have fået så fedt udstyr. 

Morten viser film fra multibanen. 

Medfinansieret af lokalmiljøets 

virksomheder. Multibanen er placeret i 

udskolingen, som led i planen om at gøre 

det mere attraktivt at bevæge sig i 

skoletiden. 

Gårdhaven skal også præsenteres 

sammen med elevrådet og vi afventer lige 

lidt mere grønt derude. I hører mere 😊 

8. Princip for lejrskole  Arbejdsgruppe (Gitte, Astrid, Caroline, Kenneth) 20 min. Vi er beslutningsdygtige og fremlægger 

udkastet til et nyt princip 

Caroline, Kenneth, Astrid og Gitte har set 

på en revidering af gammelt princip i et 

udvalg. 

Processen – udvalget har mødtes to gange 
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i efteråret. Efterfølgende har vi haft det 

ude ved personalet ud fra nogle temaer, 

som vi havde drøftet i udvalget.  

Derefter mødtes vi to gange mere i 

udvalget og har tilrettet princippet. 

Det, som er forandret fra tidligere: 

Specificeret at vi er verdensmålsskole og 

skal være en del af lejrskolen. 

Formålet med lejr er skrevet ind. 

Økonomien – bl.a. Hvad må man bede om 

ud over det, som er bestemt. 

Lejrskolen skal være indenfor Danmarks 

grænser 

Lejrskolen skal ligge på 4. og 8. årgang 

Overnatning med forældrehjælp på 4. 

årgang. 

Princippet er blevet godkendt 14. april 

2021 

Obs. - Formidling af princippet, så der 

ikke samles så meget ind i 
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klassekasserne. 

9. Evt.    5 min.  

 

Husk at melde afbud rettidigt, hvis du er forhindret. 


