
                                                 Odense, den 2..november 2019 

Afbud: Per, elevråd   
Ordstyrer og kage i dag:  Morten O. 
Referent:   
 

 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde – onsdag den 02. oktober 2019, kl. 19.00 – 21.00,  

 
 

1. kl. 19.05: Godkendelse af referat fra 09. september 2019 
Godkendt 

   
2. kl. 19.10: Nyt fra elevrådet 

  Intet   elevrødder 

 
3. kl. 19.25 Opfølgning på Gåbus -     BOL/AA 

Der er omkring 8 elever i 7. og 8. klasse som har vist interesse for at deltage i Gåbus.  
En blanding af piger og drenge. Der blev udtrykt usikkerhed omkring økonomien. Det er 
vigtigt, at det ikke løber ud i sandet efter ½ år. Finn kontakter ”Gåbus” for at høre 
nærmere. Det vil være en god ide at få nærmiljøet til at sponsorere. Evt  tryk på 
vestene.  

 

4. kl. 19.45 Høringssvar fra OLF – sendt ud den 23092019 af AA alle 

Høringssvaret fra OLF blev drøftet og SB bakker op om høringssvaret.  
 
SB har stadig mulighed for at indsende bemærkninger til 2020. Problemet med 
centralisering af teknisk serviceafdelingen blev drøftet. Morten laver udkast og 
de forældrevalgte mødes og færdiggør skrivelsen.   
 

 

5. kl. 20.15 Ansættelsessamtaler – to repræsentanter fra SB  alle 
Finn deltager som nr. 1 og Morten er evt.nr. 2 deltager.  
 

 
6. kl. 20.40 Kort nyt:    AA 

Personalenyt:  
Bogdan fra teknisk afdeling er sygemeldt. Det er alvorligt.  
Aula: 
Der åbnes for AULA for forældre d. 18. oktober. Der er stadig flere ting, som er usikre.  
Vi lægger information og video ud i uge 41.  
SFO2 og mobilregler (NNH) 

Tilføjelsen om SFO2 mobilregler er vedtaget og lægges på skoleporten. 
Kontaktudvalg (Finn) 
Alle kontaktudvalg har SB medlemmer 

  Miniby  
  Afholdes fra tirsdag d.3 – torsdag d. 5. marts. 
 

7. kl. 20.55 Evt. 
Morten forespurgte til 15% fraværs reglen. Den er lovbestemt. Ulovligt fravær over 10% kræver 
en handleplan. Ulovligt fravær over 15% kræver en underretning.  
Forslag om at SB laver en medarbejder dag i lighed med den international lærerdag. 
 
Daimi afbud til næste møde.  

  

 
    
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. 

 
 
 

 
 

Venligst Finn, Morten og Morten 


