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                                                  Odense, den 7-2-2019 

Afbud: Per, Bente, Karin, Margrethe, Elevråd   
Ordstyrer og kage:  Lea 
Referent:  Niels 
 

 

Referat af Skolebestyrelsesmøde – torsdag den 07. februar 2019, kl. 19.00 – 21.00 

   
 

1. kl. 19.00: Godkendelse af referat fra januar 2019 
 

2. kl. 19.05 Elevrådet 
Elevrådet har fået dagsorden. Dukkede ikke op. Er ved at planlægge temafest 

 

3. kl. 19.20 Mobiltelefoni – fortsat. 
Læs rapporten ”Skærm, skærm ikke” som forberedelse til dette punkt. 
Se bilag: E-bog ”Skærm-skærm ikke”. Rapporten kom lidt sent.  
Hvad vil vi på vores skole? 
Lære at bruge Mobilen – et samarbejde mellem forældre og undervisning 
Bør ikke bruge mobil til lommeregner- køb en lommeregner 
Etik og brug af mobilen, mobilen i tasken, men kan bruges som værktøj 
Hvornår er den et værktøj og hvornår et legetøj? 
 
Skriv fra SB om elektroniske ure og telefoner som ikke ønskes i undervisningstiden? 
(Lars, Tjørk og Lea laver et udspil) Skærm – Skærm ikke? Sendes ud som bilag 
 
Der strammes op om vores mobilregler, så mobiler/ure lægges væk i undervisningstiden 
0.-6. årgange, så vi beder lærere på alle disse trin indsamles.  
Ure med kommunikationsmulighed sidestilles med mobiler. 
Mobiltelefonen kan ikke erstatte en lommeregner. 

 

4. kl. 20.00 Sorgplan - sidst revideret i 2011. 
  Den findes på skoleporten under principper. 
  Der er nogle steder vi skal rette til klasselærer/kontaktlærer 
  Nogle steder skal overskriften ændres til et punkt/bullet  
  Daimi laver et forslag til ændringer   

 
5. kl. 20.30 Samarbejde med kontaktforældre. 

SB ønsker at gøre vejen kortere til forældrene, så vil være fint at benytte kontaktforældrene 
Info møde for kontaktforældremøder  
Vi skal ikke gøre opgaverne for store for kontaktforældrene, vi vil gerne have forældrene melder 
sig 
Ledelsen laver en renskrivning af principper for kontaktforældre 

 
6. kl. 20.40 Kort nyt: 

Der er ansat en ny lærer for Mia, start 1-4-2019, der var 80 ansøgere 
Skolens økonomi ser ualmindeligt dårlig ud. Måske 1 million i underskud – 2 ting: sygeafsked 
(dyrt), den socioøkonomiske udvikling bevirker at vi mister mange penge. Skolen får penge til at 
udskille 8 elever, vi udskiller 24 elever!  
Der arbejdes på at ændre den socioøkonomiske model – 4 skoler har taget initiativ til at arbejde 
videre med dette sammen med bl.a. Jane Jegind  
Skolens elever der stillede op for Skt. Klemensskolen til FM (fik sølv) og videre til DM 
Skolernes skakdag sker fredag d. 8-2-2019, DR vælger måske at filme her! 
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Personalenyt: stillingsopslag – Mia, Mathilde  Morten 

Mathilde er blevet ansat på Næsby skole som souschef. 
Undervisningen i 9.X vil frem til sommerferien blive varetaget af 1 lærer 

 
     

7. kl. 20.55 Evt.  

• Fangel Bioenergi søger om at udvide, meget mere trafik og lugtgener, evt. TV2 Medfører 2 gener 
for skolen: mere trafik og større lugtgener 

• Skolens Parkeringsplads – der har efter opslaget på skolens hjemmeside og på forældreintra 
været et par episoder, som ikke var heldige. Tjørk, Lea og Lars over vejer et skriv til forældrene 

• Skolens elever der stillede op for Skt. Klemensskolen til FM (fik sølv) og videre til DM. Skolernes 
skakdag løber af stablen fredag d. 8-2-2019, DR vælger måske at filme her! 

 
 

 
Punkter til kommende møder:  
Principper for åben skole, ny 
Værdiregelsæt fra 2011 
Videoovervågning, fra 2008 
Brug af billeder på Skoleporten, fra 2008 
Besparelser (Lars) 
Vikardækning på skolen generelt (Per) 
Skolens P-plads 
 

 

 
 
 

Venligst     Finn og Morten 


