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Dagsorden og referat Dato: 

1.  december 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: Caroline, Lars, August, Gitte H. 
Referent: Gitte N. 
 

 

 

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.  Covid status fra Morten Orientering  15 min. MJ melder ud så hurtigt, han kan, når data 

kommer ind. 

Vi har et forholdsvist højt smittetal på 

Strand lige pt. 
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Udmelding sker, når der er foretaget en 

pcr-test. 

Vi er pt. underlagt smittestyrelsen, som 

guider og vejleder, men vi er langt fra et 

påbud om nedlukninger eller delvis 

nedlukninger. Det er dem, som bestemmer, 

hvornår vi skal gøre hvad. Vores opgave 

som skole er at gøre skoledagen så 

almindelig som muligt. 

Der indføres restriktioner på hele skolen 

fra torsdag 2.12.2021 pga. af kommunale 

smittetal. Retningslinjer er lige kommet ind 

her til eftermiddag og meldes ud i løbet af i 

morgen 2.12.21 

4. Orientering om 
budgetterede midler og 
investering i batteri til 
uv.-brug 

Orientering Heidi og Morten 15 min. Lige om lidt er regnskabet for 2021 klar. 

Derefter skal budgettet for 2022 

godkendes af SB. 

Der har været store poster, som ikke har 

skullet betales jf. Jens’ forklaringer fra SB-

mødet den 27/9 2021. 

Derfor er der midler til rådighed, som vi 

har brugt på et batteri, som kan anvendes i 

forbindelse med solcellerne, som vi har fået 

på tagene. På den måde kan vi få det ind i 
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undervisningssammenhænge og gøre 

indsatser mere tydeligt for børnene også. 

Der har været søgt midler til dette via 

klimafonden også, som skolen har fået 

tildelt. 

5. Besøg af Christina 
(fritidspædagogisk 
leder) SFO – dagligdagen 
i SFO 

Orientering Christina 30 min. Christina fortæller om SFO: 

Der arbejdes med forskellige temaer: 

OL-tema 

Udeliv (krible-krable) 

Spejdertema 

Juletema 

Personalet og børnene er gode til at 

tilpasse sig de udfordringer, der 

er/kommer med covid-restriktioner 

Der arbejdes med traditioner: 

• Varme hveder 

• Lysfest (blev dog aflyst, da vi ikke 

måtte forsamle os) 

• Juleafslutning (risengrød i 
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klasserne) 

• Andre traditioner kommer til 

undervejs 

Forældre kommer til at blive inviteret mere 

end, så snart vi må – børnebagedagen var 

en stor succes. 

Indsats for 3. årgang (julekalender kan 

følges på Aula, som 3. årgang har lavet) Der 

tænkes også i FIFA-turnering med 

vandrepokal fra år til år. 

Christina skriver nyhedsbreve, så børn og 

forældre kan følge med i aktiviteter, der 

kommer. 

Tanken er, at der kommer et visuelt 

årshjul, som kan ses i SFO’en 

6. Besøg af Visblue - 
energibatteri 

Orientering  Søren fra Visblue 45 min. Søren fortæller om projektet. 

Opbakning til projektet – det lyder rigtig 

spændende og godt pædagogiske tanker 

kobles til. 
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7. Verdensmål på 
Strandskolen: 
Verdensmålsugen, åbent 
hus, 
bæredygtighedsudvalg 

Orientering Astrid og Morten 15 min. Astrid orienterer: 

Om uge 41 ’verdensmålsugen’ 

Mange besøgende udefra i 

verdensmålsugen. 

Vi samarbejder med 7 andre skoler om at 

arbejde på tværs af skolerne om 

bæredygtighed. I den forbindelse har 

børnene været hørt i en temadag. Børnene 

har søgt om at deltage i børnerådet om 

bæredygtighed. Dagen blev faciliteret af 

MOVE og var en rigtig god dag, hvor 

børnenes ideer blev taget med videre. Der 

var virkelig mange gode ideer. 

8. Nyt fra medarbejderne Orientering Helene, Anders og Karsten 20 
min. 

SFO – medarbejdermanglen har fyldt. Covid 

fylder. 

Skole 

Temauger giver god energi og er jo altid 

ærgerligt, når det ændres pga. covid. 

Fokus på forældresamarbejdet – det fylder 

indimellem med de henvendelser, der 

kommer. Der har været oplæg på skolen 

om det. Måske skal princippet om 
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skole/hjemsamarbejdet genbesøges. 

Opdatering af punktet på et 

bestyrelsesmøde. 

Lejrskoleprincippet – kan det evt. 

genbesøges i forhold til beløbet, der er 

afsat pr. elev.  

 

9. Evt.    5 min. Elev har spurgt Anja, kan der komme musik 

på toiletterne, så man kan gå privat på 

toilet. Opfordring til, at der tages 

henvendelse til elevrådet, som kan tage 

punktet op. 

Årskalender, så forældre kan se, hvornår 

skal man tage tidligere fri fra arbejde, så 

man kan bakke op om tiltag, der foregår på 

skolen. 

Kan indgangene til skolen nummereres 

eller gives farvekoder, så man ved, hvor 

man skal møde op henne? 
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Husk at melde afbud rettidigt, hvis du er forhindret. 


