
                                              

    Odense, den 09. december 2019 

 
Afbud:   
Ordstyrer og ingen kage i dag:  Karin 

Referent:   Bente 
Fraværende:   Per, Morten Aaris,  
 
 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde – mandag den 09. december 2019, kl. 17.00 – 18.00,  

 
Derefter middag. 

 
 

1. kl. 17.05: Godkendelse af referat fra november 2019 
Referatet blev underskrevet  

   
2. kl. 17.10: Registrering af elevfravær – se bilag.  

  Hvordan forholder SB sig til den nye lovgivning på området vedr. lovligt og ulovligt fravær.  
  3 muligheder for registrering: Ulovlig fravær, sygdom eller ekstraordinær frihed 
  Man skal give besked om fravær. Skolen kan bede om lægeerklæring efter 14 – dage, skolen  

betaler. Ved 15 fraværsdage kan der igangsættes hjemmeundervisning. 
  Registrering af fravær: 0.-6. klasse 1 gang om dagen, for 7.-9. klasse 2 gange om dagen 
  Underretning ved 15% ulovligt fravær i et kvartal, kan betyde træk i børnepengene. OBS - Der er 

 forskel på antallet af dage i et kvartal.  
Det handler hovedsageligt om at forældre om at give besked om fravær. 
SB skal være med til udforme retningslinjer for notering og registrering af fravær. 
Bestyrelsen ønsker at forældrene bliver adviseret mundtligt – og indkaldelse til møde. Skriftlige  
meddelelser kan godt tolkes lidt mere fjendtligt. 
Retningslinjer skal gælde for alle, men de skal behandles forskelligt. 
Hvad vil det sige at komme for sent, 5-10 min inde i timen? 
Udskoling 5-10 min. inde i lektionen 
Indskoling er forældrenes ansvar – fællesskabet bliver forstyrret af for sen ankomst. 

  

 

3. kl. 17.50 Kort nyt: 
Ansættelser – souschef og obs. 
Souschef 3 ansøgere tilbage – udvælges d. 18.12 

  OBS: Samtaler om pædagoger næste tirsdag, for lærerdelen denne onsdag 
 

Referat fra unge kontaktudvalget. 
Kort referat om kr/øre –  
Digitalt liv – 3 skoler havde totalt forbud mod mobiltelefoner. 2 af skolerne oplevede ikke  
problemer med forbud. Forbud blev debatteret meget på forskellige skoler 
Vedholdenhed, mod, nysgerrighed og medmenneskelighed arbejdes der med på skolerne, 
 (dannelsesstrategien) Generationspagten: skolen har fået 5 fortællerstole – samt der kommer  
nogle fortællere til indskolingen i januar. 
Hedensted Skole - videoer om dannelse…. (kan anbefales) 

  

  

4. kl. 17.55 Evt. 
Der blev delt julegaver til de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, som tak for indsatsen i det 
forløbne år! 

   
  



 
    
Punkter til kommende møder:  
Principper for åben skole, ny 
Værdiregelsæt fra 2011 
Brug af billeder på Skoleporten, fra 2008 
Samarbejde med kontaktforældre. 
Kantine – madordning  

 
 
 

Venligst Finn, Karin og Morten 


