
                                                 Odense, den 02. januar 2020 

Afbud: Tjørk, Per?  ,  
Ordstyrer og kage i dag:    Daimi 
Referent: Niels  
 

Referat af skolebestyrelsesmøde – onsdag den 08. januar 2020, kl. 19.00 – 21.00,  

 
1. kl. 19.05: Godkendelse af referat fra december 2019 

Underskrevet 

   
2. kl. 19.10: Nyt fra elevrådet   elevrødder 

Ingen elever – men hvor ofte holdes der møde? (MB + SB) 

 
3. kl. 19.25 Kantine    Niels 

Niels har arbejdet videre med området. 
2 tilbud Skolemad.dk + GR Foods 
NN går videre med GR foods 
Hvor meget er der til rådighed? 
Kan der bestilles på forhånd? 
Vil GR Foods lave en forhåndsundersøgelse? 
NN undersøger de skoler der kører med ordningen 
Glutenfrie madvarer? 
 

Forslag til samarbejde på Skt. Klemensskolen fra GR FOOD: 
Udvalg: 

• Sandwich med forskelligt fyld i hjemmebagt sandwichbolle kr. 25,-   

• Salatskål blandet fra vores store salatbar med kylling, som er marineret i hjemmelavet marinade. Hertil 
hjemmebagt brød kr. 28,- 

• Pastasalat med pesto (naturligvis hjemmelavet), med vores hjemmemarinerede kylling. Hertil hjemmebagt brød 
kr. 25,-   

• Hjemmebagt pizza kr. 15,-  

• Hjemmebagt pølsehorn kr. 10,- (Pølsehorn og Pizza kun torsdag og fredag, da vores holdning er, at eleverne 
ikke skal leve af disse madvarer dagligt) 

• Hjemmebagt osteboller kr. 10,- 

• Italiensk grov sandwich med "voksenfyld" kr. 30,- 

• Hjemmelavet smoothies med vanilje og jordbær kr. 15,-  

• Juicebrik kr. 5,- 

• Cacao kr. 5,-  

• Kildevand kr. 10,- 

• Aqua d'or med smag (uden kalorier) kr. 20,- 

• Frisk frugt kr. 2,- 

Vi lægger vægt på hyggelig stemning i boden, hvor eleverne altid er i fokus. Vi lytter altid til ønsker fra eleverne - det er 
kun dem og deres ønsker, der gør os gode.  
Åbning kun i det store frikvarter. Vores bod er ikke baseret på forhåndsbestilling. Betaling via kontanter og MobilePay. 
Skolen skal ikke have noget arbejde med boden.  
Udover skolemad tilbyder vi lækker eksamens-smørrebrød, samt mad til skolearrangementer/møder.  

 
 
Principper for videoovervågning sendt rundt til godkendelse - GODKENDT 

  

4. kl. 19.45 Ordet er frit 
Ung Odense arrangerer dyre ture, skaber det et A- og B- hold i skolen? 
Morten tager kontakt til Ung Odense lederen og nævner bestyrelsens bekymring 
 
Ferieplan bør sendes ud (NEKN-AA eller NN) 
Skolenyt kom sent ud, dog med oplysningerne om juleferie og første skoledag 
 



Gul markering på P-plads? Der er søgt penge til ny asfalt. Det er især langs hallen og i den lille 
firkant der opstår problemer. Rune + AA + NN vurderer hvornår der skal males op! 
 
Video om 2-1 vej på Dahlsvej kan lægges på AULA (NN) 

 
5. kl. 20.30 Kort nyt:    Morten 

Personalenyt  
 
Nye medarbejdere – Rie, Brian og Pia 
Ria ansat som Souschef pr. 1. februar 2020 
Interessant ansættelses proces siger Finn og Morten 
 
Brian ansat som pædagog i OBS pr. 1. februar 2020 (uddannet svømmelærer, idræt som 
linjefag) 
 
Pia ansat som lærer i OBS pr. 15. januar 2020 (udannet som pædagog og lærer) 
 
Uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet i dag. Rapport kommer senere 
 

 

6. kl. 20.55 Evt. 
Fyrværkeri var der meget af på banerne bagved hallen efter nytår, men pedellerne fik samlet op 
inden der skete uheld. 

 
 

Punkter der er i proces: 
Samarbejde med kontaktforældre (Niels og Morten). 
Kantine – madordning (Niels og Morten). 
Registrering af fravær (MED-udvalget og Niels og Morten). 
    
Punkter til kommende møder:  
Principper for åben skole, ny 
Værdiregelsæt fra 2011 
Brug af billeder på Skoleporten, fra 2008 

 
 

 
 

Venligst Finn, Daimi og Morten 


