
                                                 06. februar 2020 

Afbud: Margrethe,   
Ordstyrer og kage i dag:    Lea 
Referent: Niels  
 

Referat af skolebestyrelsesmøde – torsdag den 06. februar 2020, kl. 19.00 – 21.00,  

 
Præsentation af ny souschef 
Rie præsenteret startet mandag d. 3. februar 2020, smat præsentation af SB 

 
1. kl. 19.10: Godkendelse af referat fra 08. januar 2020 

  Referatet sendt rundt og underskrevet. 
 

2. kl. 19.15: Nyt fra elevrådet   elevrødder 

Malou fra elevrådet kom desværre ikke 
Elevrådet vil gerne holde Galla- fest evt. 2. april, sidst var der lidt problemer med alkohol før festen 
Der kunne godt være lidt flere voksne, Morten har givet forslag til personer, som elevrådet kunne spørge 
Kurt fra Ung Odense ville gerne komme til en onsdag for 6.- 8.- klasse, temadag 
Stillerummet kunne måske peppes lidt op – evt. bordtennisbord- Elevrådet kan komme med forslag 
   

3. kl. 19.30 Kantine    Niels 

Niels og Morten har haft møde med udbyder. 
Lars Hemmingsen fra GR food starter i kantinen efter vinterferien. Niels lægger et opslag på AULA, og 
forsøger at ridse regler op om hvilke klasser der bruger/kan bruge kantinen samt hvilket udbud der 
forventes. 

  

4. kl. 19.55 Skal eleverne i bad efter gymnastiktimerne  Morten Aa. 

Forældrehenvendelse til Morten Aa. Forældre spurgte hvorfor eleverne i de mindre klasser ikke går i bad? 
Er vi som skole med til at vænne eleverne til at gå i bad? Vigtigt i forhold til at børnene kender deres kroppe 
/ man ser forskellige ud. Vigtigt at ”naturligheden” kommer frem blandt eleverne, på 5. årgang har de kun 
én lektion á 60 min. og derfor ikke bad 
Indskolingen bokser med at der er 60 min lektioner – svært at nå bad, men på fag dage går alle i bad 
De store elever går alle i bad, nogle med specielle ordninger 
AA idræt vigtigst, bad næst efter (for de mindre) 
Hvordan ser SB på dette? Der er overvejende enighed om at bad er en god ting efter idræt, samt at det er 
en værdisætning at gå i bad.   
Kunne man tænke idræt bredere, så eleverne lærer bad efter idræt og omklædning, samt at de lærer at 
man har forskellige kroppe. Husk dog også læringsmål på de enkelte klassetrin. 
 
Skolen kikker igen på, om det kan ændres, så der kan indføres bad på alle årgange igen. Tages op i 
fagudvalget Idræt 
Kan det lægges op ad UUV? Op ad en pause? 

 

5. kl. 20.15 Skolerejser 
Per ønskede punktet på et SB-møde til diskussion.  Per / alle 
Forslag om skolerejser igen, hvor forældrene betaler turen, skolen betaler tiden (dvs. lærerne afspadserer) 
Per arbejder på en skole, hvor der er gode erfaringer 
Evt. få dage i de små klasser, flere dage i de store. 
Gerne indenlands – drøftes i personalegruppen snarest, måske først på afdelingsmøder, senere på et 
lærermøde 

 
6. kl. 20.30 Kort nyt:    Morten Aa. 

Personalenyt  
Mette Smidt går på barsel til maj – ærgerligt for 9. klasser, der har haft mange skiftende lærere 
Bogdan er sygemeldt i øjeblikket 
 
Arbejdstilsynet på besøg – påbud på Akustik i OBS klaserne 
Der er også problemer med det psykiske arbejdsmiljø i OBS klasserne, elever tildeler slag, råb – tiltale,  
hvilket belaster personalet, Arbejdstilsynet undersøger mere – evt. supervision 
 
Gul opstregning på P-plads. Rune vil blive bedt om at gøre det snarest – afventer tørrevejr 
 



Hal: Vi får et nyt gulv – der lægges kunststof på. Nye streger. Der er desværre ikke nogen tidshorisont. 
Omklædningsrummene står også på listen. 
 
Der arbejdes på nye vinduer til personalerummet og en lille træterrasse i skolegården 
 

FSFO:  
Der er pt. 43 børn, én flytter landsdel inden sommer 
10-11 børn har lidt større behov for opmærksomhed, til dette indkøbes bl.a.  et antal sækkestole 
4 ansatte – Charlotte, Tina, Brian og Hjalte, samt en studerende frem til medio maj 
 

 

7. kl. 20.55 Evt. 
Markedsdage i uge 12 – tirsdag-onsdag-torsdag 8-13 + torsdag 16-18 
PT 19 værksteder – Morten skriver UD hurtigst! 
 
Svar fra Mobil i Odense om problemer med befordring  

 

   
 
Punkter der er i proces: 
Samarbejde med kontaktforældre (Niels og Morten). 
Ferieplan – ud på Aula (Nete) 
    
Punkter til kommende møder:  
Principper for åben skole, ny 
Værdiregelsæt fra 2011 
Brug af billeder på Skoleporten, fra 2008 

 
 

 
 

Referat : Niels 


