
                                                  Odense, den 09. januar 2019 

Afbud: ,Per, Elevråd  
Ordstyrer og kage:  Per 
Referent:  Bente 
 

 

SB møde – onsdag den 09. januar 2019, kl. 19.00 – 21.00 

   
 
 

1. kl. 19.00: Godkendelse af referat fra december 2018 
Godkendt 
 

2. kl. 19.05 Elevrådet 
Der er sendt mail til medlemmerne fra skolebestyrelsen. 

 

3. kl. 19.20 Mobiltelefoni – fortsat. 
Hvordan handler de enkelte klasser? 
I SFO ligger de i tasken. Mellemtrinnet låses de inde om morgenen. Overbygningen lader  
eleverne beholde dem fremme. Der sendes rapport ud om mobilregler, som læses til næste 
gang. 
Mobiltelefonholdere, pris? En kasse koster fra 250 kr og opefter.  

 
 

4. kl. 20.00 Tilbagemelding på holdeplads for bus.  Niels 

Busholdepladsen ændres p.t ikke. Børnehaven orienteres om at bede 
forældrene tage hensyn til skoleeleverne. Busselskabet kontaktes igen og der 
indkaldes til møde for at finde en løsning.  
Forældrene orienteres om hvordan man forholder sig på parkeringspladsen.
  

 
5. kl. 20.15 Strategi for erhvervspraktik.   Bente 

Der skal udarbejdes strategi for praktik i skolebestyrelsen.  
Lars tilbyder at deltage i et udvalg. 

 

 
6. kl. 20.40 Kort nyt: Personalenyt: stillingsopslag  

Tirsdag var der ansættelsessamtale til en elevstilling som 
uddannelse som ejendomstekniker. Der er slået stilling op for 
lærer, som har sagt op. 
Tilbagemelding på SB suppleant 
En forældre fra 0.b har tilbudt sig som suppleant. 
Vedkommende tilbydes at deltager i møderne uden stemmeret. 
Skolerejser/lejrskole tages op igen.  

Hallen + cafeteriet 
Der skal mures helt ny gavl. Op til pladerne. 
Der er søgt penge ved forskellige fonde til renovering af cafeteriet 
i hallen. Der er foreløbig tildelt 100.000 fra Borgerne Bestemmer. 
Budgetmodel  



Finn og Morten har deltaget i økonomimøde med andre 
skolebestyrelser og skoleledere. Mødet drejer sig om 
specialbudgetmodellen og visiterede elever.  
Skt. Klemensskolen har i lighed med. 10 andre skoler meget stort 
underskud på denne konto. Der er nedsat et udvalg som arbejder 
videre med problemet og bringer det op på politisk niveau. 

 

7. kl. 20.55 Evt. 
  Der er nu holdt to fælles morgensamlinger for hele skolen 
    
 

 
  Kaffe drikkes når det passer i forhold til punkterne på dagsordenen.  
 
Punkter til kommende møder:  
Mobilregler. 
Busholdeplads. 
Erhvervspratik. 
Skolerejser/lejrskole 
Besparelser fremadrettet. 
Principper for åben skole, ny 
Værdiregelsæt fra 2011 
Videoovervågning, fra 2008 
Sorgplan, fra 2011 
Brug af billeder på Skoleporten, fra 2008 
 
 
 
 
 

 
 

Venligst     Daimi, Finn og Morten 


