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Dagsorden og referat Dato: 

27.  september 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): Peter, læsevejleder, Jens  
Fraværende: Anja, Caroline 
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.  Fordeling af årgange Årgangsansvarlig 
bestyrelsesmedle
m 

Alle i bestyrelsen får skriv omkring fra Heidi og Tea om, hvilken rolle 
man har som årgangsansvarlig bestyrelsesmedlem. 
Heidi og Tea udsender efter mødet. 
 

10 
min. 

0.årgang – Karen 
1.årgang – Karen 
2.årgang – Tea 
3.årgang – Lise 
4.årgang – Heidi 
5.årgang – Anja 
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6.årgang – Lars 
7.årgang – Tea 
8.årgang – Caroline 
9.årgang – ingen ansvarlig 
 

3. Status økonomi – 
forventet regnskab 2021 

Orientering Jens 30 
min. 

Jens orienterede om det 

forventede resultat på 

skolen og sfo. 

5/9-tallene er afgørende 

for regnskabets resultat på 

skolesiden. 

4. Ordblindeindsats og 
talblindhed på 
Strandskolen (besøg af 
læsevejleder og 
matematikvejleder) 

Orientering Læsevejledere og matematikvejleder 
Matematikvejleder er desværre forhindret i at deltage i dag. 
Peter, ny læsevejleder orienterer om indsatser på Strandskolen for 
ordblinde og elever i læse/skrivevanskeligheder 
 

30 
min. 

Orientering ved Peter 

5. Status på ansættelser 
SFO 

Orientering Astrid og Morten 10 
min. 

Det har været svært at 

rekruttere pædagoger til 

de opslåede stillinger. 

Vi har været ude med flere 

genopslag. 

Ansat Torben til 1.årgang 

(startet op 1/9) 
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Kim til 0.årgang (startet op 

20/9) – barselsvikar for 

Dorthe. 

Mathilde (starter op 1/10) 

Har ansættelsessamtaler 

hen over de næste to dage. 

6. Nyt fra medarbejderne Orientering Helene, Anders og Karsten 15 
min. 

Karsten: 

Vigtigt med de rigtige nye 

pædagoger, god udvikling 

med ny Fpl’er. 

Helene: 

Opmærksomhed på det 

store fællesskab. Nu 

oplever vi, at vi nu igen 

skal øve os i det store 

fællesskab.  

7. Evt.    5 min. Skolepatruljekampagne: 

’Vi passer på 

skolepatruljen’ – 13/10 + 

15/10 kl. 7.45 – her deler 

vi veste og reflekser ud. 

Send mail til Anja, hvis I 
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kan komme. Vi mødes ved 

sfo kl. 7.45. 

 

Skole/forældre: 

Hvad vil og skal vi med 

skoleforældreforening? 

Evt. netværk for 

skolebestyrelsen. 

 

Inklusion:  

Hvordan gør vi det på 

Strandskolen? Er det på 

årshjul? Bliver taget op på 

SB-mødet om 

antimobbestrategien 

10/1-22. 

 

Årshjul: 

SB-møde skal flyttes fra 

den 2/12 til 1/12. 
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Gitte:  

Kan genkende det med at 

skulle genstarte 

fællesskaberne – de 

oplever det samme på 

Risskov Gymnasium. 

En udfordring på 

gymnasiet - Eleverne kan 

ikke gemme et dokument, 

kan oprette mapper, etc. 

Nyt med chromebooks. 

Hvor skal de lære det? 

Forældre skal også guides. 

Måske et indsatsområde 

på skoleområdet. 

 

 

Husk at melde afbud rettidigt, hvis du er forhindret. 


