
                                                  Odense, den 3. april 2019 

Afbud: Margrethe, Bente, Tjørk, Hans, Lina  
Ordstyrer og kage:  Lars 
Referent:  Niels 
 

 
 

Referat af Skolebestyrelsesmøde – onsdag den 03. april 2019, kl. 19.00 – 21.00 

  
 

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

 
2. kl. 19.05 Elevrådet 

Ingen elever deltog 
 

3. kl. 19.20 Næste skoleår.  Bente, Niels, Morten 

Nedgang i elevtallet er skyld i besparelser på Odense skolerne 
Nedgang hos os: 1 Lærer, 1 OBS pædagog (naturlig afgang) og 1 pædagog fra SFO (skal prikkes) 
Økonomien er i underskud, vi forventede et underskud på 1.000.000,-, men det er nu tilpasset til knap 
700.000,- med de besparelser vi vil foretage. 
Vi har 24 udliciterede elever som koster næsten ca. 2.000.000,-, hvilket er hovedårsagen til besparelserne 
på skolen 
Ca. 400 elever 
  

4. kl. 19.35 Sorgplan - sidst revideret i 2011. 
  Daimi og Karin har arbejdet videre..  Daimi 
  Karin og Daimi har taget udgangspunkt i den gamle sorg plan. 

Nu Krise- og Sorg plan. Der er ændret på betegnelserne mange steder. 
Der bør også være en del der også varetager personalet: Uddannelse, psykisk førstehjælp m.m. 
(Arbejdsmiljøgodkendelse), man bliver klædt på, og derved er man ikke alene 
Vi skal have produceret nogle kort som er let tilgængelige, så man ikke skal hen og lede efter hele 
sorgplanen  
 

 

5. kl. 19.50 Kontaktforældre – Udsat – dog drøftet. 
Morten havde efter dagsordens udsendelse udsat punktet, da skolen ændrer struktur (0-3, 4-6,7-9). 
DETTE SKAL HURTIGST MULIGT meldes ud til forældre, da rygterne er begyndt at svirre. 
Kunne det være hensigtsmæssigt at skolebestyrelsen kommer med et udspil til kontaktforældrenes 
opgaver, så dette arbejde nytænkes? Man skal passe på at forventningerne ikke bliver for store, det er ikke 
alle der kan/vil løfte. (inklusion, mobning, medspillere for lærere) 
Måske en liste over ting som lærerne kunne bruge kontaktforældrene til, men ikke en forventning til 
forældrene 
Punktet tages op næste gang!  

 
r 

6. kl. 20.00 Nyt vedr. lejrskolesituationen  Finn 
Finn har kontaktet spejderne .. 
Finn har fundet de gamle ting frem – rundsendt. 
Drøftelse af ekskursioner, lejrskoler, skolerejser og diverse forskelle 
Der er økonomi til at prioritere lejrskoler og skolerejser. Rettes til: 
Der er ikke økonomi til at prioritere lejrskoler og skolerejser, men der opfordres til at forældre via 
klassekasser forsøger at prioritere det, det det er givet godt uf for det sociale fællesskab i klassen. 
Der kan orienteres om det i et fællesskriv (SB og skoles ledelse) evt. i skolenyt måske med et andet navn. 
MORTEN laver et skolenyt snart! (mobilpolitik, P-plads, strukturændring, skolebestyrelsen - Karin starter et 
skriv) 

 

7. kl. 20.20 Vikardækning, generelt  Per 
Vikar på planlagt fravær? 
Kan man ikke planlægge sig ud af at de faste dage, så man bytter sig til en anden dag – så det kan blive 
faste voksne. Vi vil forsøge at arbejde på bytte, hvis det er muligt.  
F-dagene er meget sårbare, især i de små fag… 
 



8. kl. 20.40 Kort nyt:  

Personalenyt:  
Børnehaveklasseleder på vej tilbage 
Langtidssygemeldt pædagog 
1 pædagog skal prikkes – berører hele pædagoggruppen 
 

Strukturændring: 
Vi skifter struktur til 0-3 klasse, 4-6 klasse, 7-9 klasse. Der er gået 2-3 år og vi  må konstatere at noget er 
blevet bedre, men vi tabte for meget på relationerne. 
Går tilbage til afdelinger – men beholder en fungerende mødestruktur.  
Dette betyder at der måske vil være nogle uhensigtsmæssige skift for både lever/klasser og personaler. 
Team 34 vil nok lide mest under det 
Vi forventer reaktioner 
Skal forældrene høres? Bør skolebestyrelsen ikke være med på høringssiden? 
Ved orientering gøre rede for fordele og ulemper, så det bliver mere forståeligt!  
.  
Nyt fra mobilpolitik udvalget 
Hvis der er kommentarer skriv til Tjørk / Lars, så principperne kan godkendes næste gang.  

    
  Besøg på biogasanlægget.  Finn, Niels 
  Skolen har kun få gener, trafikken fjernes fra skolens nærmeste veje i dagtimerne 

 
  Obligatorisk erhvervspraktik Bente (Næste møde) 
 

9. kl. 20.55 Evt. 
  Morten Ottesen (suppl.) skal inviteres igen – er han på mail liste? (Niels undersøger) 
  Budget skal på næste gang  

 
    
 
Punkter til kommende møder:  
Kontaktforældre - fra sidste møde 
Obligatorisk erhvervspraktik – fra sidste møde Bente 
Budget/ regnskab - fra sidste møde 
 
Principper for åben skole, ny 
Værdi regelsæt fra 2011 
Videoovervågning, fra 2008 
Brug af billeder på Skoleporten, fra 2008 
Besparelser (Lars) 
Samarbejde med kontaktforældre.  

 
 

Venligst     Finn, Lars og Morten 


