
’                                                  Odense, den 09. september 2019 

Afbud: Elevråd   
Ordstyrer og kage i dag:  Tjørk 

Referent: Bente  
 
 
 

Referat skolebestyrelsesmøde – mandag den 09. september 2019, kl. 19.00 – 21.00,  

  
Velkommen til Morten Ottosen, Anne-Marie Abildtrup Christensen og Kirsten 
Nielsen Dybvald  i SB 
 

1. kl. 19.05: Godkendelse af referat fra 11. juni 2019 
  

2. kl. 19.10: Bente har valgt at gå på pension. Der er ansættelsessamtaler efter   

                                        efterårsferien. 

 
3. kl. 19.25 Budget 2020 -   se bilag    

Budget2020 blev gennemgået. MED udvalget har indsendt høringsvar. 
 

4. kl. 20.10 Mobiltelefoni - bilag fra Tjørk    

Tjørk gjorde rede for SB´s forslag for mobiltelefoner. Det er vigtigt at få forældre 
inddraget. Det er ikke et problem for overbygningen. Skolen skal tilkendegive sin 
holdning. Det er vigtigt at sikre det sociale fællesskab.  
Der skal fortsat være opmærksomhed på området, da det er et problem rundt om i 
omverden. Princippet blev godkendt. Princippet skal lægges ud på intra.  

 

5. kl. 20.25 Nyt fra forældremøder 
Der var forældremøde i indskolingen to tirsdage i træk. Det er en stor flok.  
Skolebestyrelsen skal evt ud i de enkelte klasser.  
Lejrskoler skal op på kommende møde. 

 
 

6. kl. 20.50 Kort nyt:     

Personalenyt:  
HW stopper på Skt. Klemensskolen d. 20. september. Hun har fået stilling i Norge.  
Hallen forventes færdig d. 15. november. Omklædningsrummene bliver renoveret i 2020.  
Der har været oversvømmelse i C og B afdelingen. Fugten er nu ved at blive fjernet.  
Jacob fra DSI informerede om DSI´s projekt om gåbusser. Rie undersøger om der er elever i 
overbygningen, som er interesseret. Der sigtes efter start i marts.  
Punktet tages op på næste møde. 

 

7. kl. 20.55 Evt. 
  Der er kommet en forældrehenvendelse om brug i AULA.    

  

 
    
Punkter til kommende møder:  
Principper for åben skole, ny 
Værdi regelsæt fra 2011 
Videoovervågning, fra 2008 
Brug af billeder på Skoleporten, fra 2008 
Samarbejde med kontaktforældre. 
Lejrskoler 
Gåbusser.  

 



 

 
 

Venligst Finn, Tjørk og Morten 


