
                                                 Odense, den 7. november 2019 

Afbud: Karin, Daimi   
Ordstyrer og kage i dag:  Per 
Referent:   
 

Referat skolebestyrelsesmøde – torsdag den 07. november 2019, kl. 19.00 – 21.00,  

 
1. kl. 19.05: Godkendelse af referat fra 02. oktober 2019 

Godkendt 
   

2. kl. 19.10: Nyt fra elevrådet   elevrødder 

Elevrådet har gennemført en kampagne Odense planter træer. Til fordel for 
klimaet. Der er plantet tre træer. Næste opgave er styrkelse af 
klassesammenholdet i overbygningen. Der arbejdes hen mod en fest med tema i 
foråret. 
Elevrådet skal evaluere på skolefesten incl. musikken. 

 
3. kl. 19.25 Kantine – Dalum Cafeteria stopper som leverandør 

Mulighederne blev drøftet. Morten undersøger en APP mulighed.  
Emma foreslog at overbygningen stod for udlevering af bestilt mad. 
Det skal være en ekstern leverandør p.g.a. hygiejneregler. Vi tager kontakt til 
skolemad.dk som leverer til andre skoler i Odense. 

  

4. kl. 19.45 Princip – videoovervågning 

Placeringen af kameraerne fjernes . 
Odense kommune fraråder at vi investeres i nye kameraer lige nu, da der 
arbejdes på en anden måde at bruge/låne udstyr.  
Princippet er revideret. Og ligger på skolens hjemmeside. 

 

 

5. kl. 20.15 Princip - samarbejde med kontaktforældre 
Klasselæreren ændres til klasseteam. 
Afdelingerne drøfter indholdet af kontaktlærernes arbejde. Det er mulighed for at 
afdelingerne har forskellige behov. 
Punktet tages op igen. 

  
6. kl. 20.30 Kort nyt: 

  Der er indgået forlig med forældrene til de to drenge, som har brændt bålhuset.  
  De skal hver betale 25.000. kr.   . 

Personalenyt:: 
En lærer og en pædagog i obs har fået nyt arbejde og stopper med udgangen af november. 
Stillingerne slås op snarest.  
Ansættelsessamtaler, Souschef – nyt ved Morten A. 
Der er aftalt 12 besøg. Og der er p.t 11 der har søgt.  
Skolen ansøger forældreforeningen om økonomi til en vandautomat. 
Gåbus – nyt fra Finn? 
Det skal startes op inden 1. januar for at det er gratis. Det skal drives videre ved frivillig ordning. 
Økonomien er usikker. Gåbussen forkastes p.t.  
Høringssvar – nyt fra Morten O.? Et fælles høringssvar fra bestyrelserne om teknisk service er 
sendt.  
Aula: der er enkelte ting som ikke er så hensigtsmæssige. Nogle forældre er lidt famlende. Men 
systemet virker let at gå til.  
Miniby flyttet til 17. – 18. - 19. marts pga. fsfo start  

 

7. kl. 20.55 Evt. 
Der har været både god og dårlig kritik af skolefoto.  



Bussen skal til syn i januar. Den går nok ikke igennem. Der arbejdes på ny bus. 
Niels orienterede om pædagogiske læreplaner i SFO.  
Finn har modtaget skrivelse fra Korup skole om mobil Odense.  
  

   
  

 
    
Punkter til kommende møder:  
Skolerejser/lejrskoler 
Princip – samarbejde med kontaktforældre.  
Principper for åben skole, ny 
Værdiregelsæt fra 2011 
Brug af billeder på Skoleporten, fra 2008 
Samarbejde med kontaktforældre. 
Pædagogiske læringsplaner i SFO. 

 

 
 

Venligst Finn, Per og Morten 


