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Dagsorden og referat Dato: 

11.  august 2021 

Tid: 17.00-19.30  

 

Sted: Mødet afholdes i 

personalerummet på skolen. 

Der vil være mad fra kantinen til 

dette møde. 

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. 

Dagsorden godkendt 

2.  Elevråd Orientering Elevrådet gør status. Præsentation af ny elevrådsformand for 
Strandskolen. 

10 
min. 

August, 9x – ny 

elevrådsformand. 

Præsentationsrunde af 

skolebestyrelsens 
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medlemmer. 

3. Orientering om 9. 
klassernes sidste 
skoledag og 
efterfølgende 
presseindlæg 

Orientering Heidi og Morten 20 
min. 

Morten orienterede om 

forløbet omkring 

interview til pressen og 

efterfølgende 

kommunikation med 

forældre og journalister. 

Gitte informerede om, 

hvordan planlægning af 

sidste skoledag har 

foregået. 

4. Aktuel corona-
orientering 

Orientering Formandskabet og Morten 10 
min. 

Principielt ikke flere 

retningslinjer – nu kun 

anbefalinger. 

Fortsat håndvask og 

afspritning. 

Mulighed for kviktest på 

skolen fra 12 år. 

Skolen med i forsøg om 

servietdispenser – til at 

tørre kontaktflader af. 



 

 

FÆLLESSKAB • TRIVSEL • FAGLIGHED 

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

5. Udsmykning på skolen – 
walk and look 

Orientering Alle 20 
min. 

 

6. 0. klassernes første 
skoledag 

Orientering Astrid orienterer 10 
min. 

Rigtig god første skoledag 

for 73 nye elever på 

Strandskolen. 

Nyt tiltag – ingen 

køleskabe på 

Strandskolen. Køleskabe 

afhentes og hvis ikke 

doneres de til genbrug. 

7. Input til årshjul for 
skolebestyrelsen 

Orientering – 
fælles drøftelse 

Heidi og Tea 20 
min. 

Proces omkring input til 

årshjul. 

Formandskabet noterer 

input ned og laver årshjul. 

Opfølgning med 

principper 

Forældreengagement i 

udskolingen 

Sunde fællesskaber – god 

kommunikation 

Opfølgning på antimobbe-
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strategi 

Kommunikation 

MOT 

Oplæg udefra (evt. 

medarbejdere) – evt. to-

lærer, venskabsvenner  

Den gode historie 

Verdensmål – det brede 

perspektiv, hvordan kan vi 

præge bredere? 

Strandskolens vision 

Forældreinvolvering 

Forældreråd – forældre-

forældre-samarbejde 

Overgangsarbejdet – 

dagtilbud-skole og skole-

ungdomsuddannelse 

Forældreopgave – 

forventning – forældre 

som en del af skolen 
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Faglige fællesskaber 

Erhvervsnetværk 

Læringsplatform – MOMO, 

elevplaner 

Trivselsfredage – hvordan 

kan vi arbejde videre med 

sådan nogle dage? 

Anderledes skoledage/uge 

Inklusion 

To-lærer-timer 

SFO – vision, mission 

Et medarbejderpunkt – 

skal på dagsorden på hvert 

møde. 

9. Forældremøder – hvem 
kommer? 

Orientering – 
fælles drøftelse 

Heidi og Morten 

 
15 
min. 

Hvordan kontakt til 

skolebestyrelsen? 

Evt. skolebestyrelsesfolder 

med information om 

bestyrelsesmedlemmer og 

kontaktoplysninger. 
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Der bliver lavet en 

informationsvideo om 

bestyrelsen og dets 

arbejde. 

Møde med forældreråd. 

Tea, Morten og Heidi 

finder dato til fællesmøde 

med forældreråd, 

skolebestyrelse og ledelse. 

10

. 

Evt.    5 min. Udgangstilladelse – blev 

drøftet på sidste møde før 

ferien. 

Seddel er overflødig – det 

juridiske er blevet 

undersøgt – skoleleder 

beslutter. Tilsynspligten 

ligger hos skolen. 

Skolelederen kan inddrage 

tilladelse. 

Det pædagogiske 

perspektiv/argument. 

Der skal indsamles data til 
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emnet – forældre, 

medarbejdere og elever. 

 

Husk at melde afbud rettidigt, hvis du er forhindret. 


