Ishøj Kommune
Strandgårdskolens Skolebestyrelse

Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj
Telf. nr. 4373 5861
Kontortid kl. 8.00-15.30 – fredag 8.00-15.00

Ishøj, den. 11. marts 2020

Skolebestyrelsesmøde
Referat
Dato:
Klokkeslæt:
Sted:

Onsdag den 11. marts 2020
Møde kl. 17.00 - 19.00
Hus R - 1. sal.

Mødeindkalder:
Mødedeltagere:
Ordstyrer/Referent:

Formanden
Skolebestyrelsen, Jan Mindegaard, Tom Lillie
Tom Lillie/Kåre Banke

40. Godkendelse af referat.
Godkendt
41. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
42. Aprilbørnsgruppen – opstart
Status på elevantal, klassedannelse m.m.
Det ser ud til at vi får to 0. klasser, ca. 40 elever i alt.

43. AULA
Forslag til princip for kommunikation mellem Strandgårdskolen og hjemmet vedhæftes
dagsordenen.
Principperne blev drøftet. Da den eneste forældrerepræsentant til mødet var
skolebestyrelsesformanden, blev principperne ikke vedtaget. Vi tager principperne op til næste
møde, hvor de formelt godkendes. Vi sletter: ”Den første kontakt mellem forældre og skole går
direkte til de involverende medarbejdere.” – det efterfølgende punkt inkluderer ovenstående
princip.
Skal punkt 2 under ”mål” ordet: karakter ændres til et andet ord?
Vi sender principperne ud til bestyrelsen – hvis der ikke er indvendinger til principperne,
senest mandag den 16. marts 2020 - er de godkendt.

44. Brand
Status
Vi har oprettet et brand-team af ledelse og personale. Vi har haft det første møde, hvor der
kommer masser af idéer omkring, hvorledes vi får vores nye historie til at leve. Vi arbejder
videre med en fastsat møderække.
Elevrådet vil meget gerne være med i den videre proces med at udbrede brand’et – vi tager
det med til næste brandteam møde.
45. Meddelelser fra:
Byrådsrepræsentanten.
Færdiggjort kvalitetsrapporten i byrådet. Strandgårdskolen viser rigtige gode resultater.
Alle arrangementer bliver aflyst pga. Coronavirus.
Kommunen skal lave ”stafet for livet” i august – man mangler stadig frivillige, som man gerne
må melde sig til.
Formanden.
Skoleledelsen.
Vi havde i dag tryghedsvandring med elever på hele skolens matrikel. Formålet var at alle
elever skal have det trygt ved at være på hele skolen.
72% af eleverne har svaret på trivselsmålingen og vi har stadig en uge tilbage inden fristen.
En elev er i frivillig karantæne da vedkommende har været sammen med en anden person,
som har opholdt sig i et højrisikoland.
Vi har udskudt vores forårskoncert og taget forholdsregler ved forsamlinger på skolen.
Personaleturen som skulle have været i kommende weekend er blevet udsat.
Alle skoleture med offentlig transport er blevet aflyst i kommende tid.
Vi ophæver Fix og Flex-tid sådan, at man i årgangsteamet kan planlægge sin undervisningstid så
man ikke nødvendigvis skal transportere sig med offentlig transport i myldretid.
Vi har fået nye skærme i stedet for activ-boardsene – vi arbejder på at få dem op at hænge.
Medarbejderrepræsentanterne.
Der bliver snakket meget med eleverne om Corona

Elevrådet.
Der var elevrådsmøde i dag.
Elevrådet kommer desværre ikke på fælles elevrådstur, da den er blevet aflyst pga. Corona.
Elevrådet vil gerne arbejde med mærkesager: rygning, tryghed, være en rollemodel, udsprede
brand-fundament.
Skal til at planlægge sommerstævnet.

46. Næste møder - punkter:
Budget – hvordan ser budgettet for 2020 ud?
Brand - status

Fraværende / afbud:
Afbud: Jan og Christian

Skolebestyrelsesmøder i 2019 / 2020:
Onsdag, 22. april 20 – kl. 17.00 – 19.00
Onsdag, 13. maj 20 – kl. 17.00 – 19.00
Onsdag, 17. juni 20 – kl. 17.00 – 19.00 – med sommerfrokost

