
                                                  Odense, den 27. februar 2019 

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

 

Skolebestyrelsesmøde – mandag den 04. marts 2019, kl. 19.00 – 21.00   

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

 
2. kl. 19.05 Elevrådet 

 

Der arbejdes med elevrådsfest d. 25. april. Elevrådet arbejder videre med 
økonomi, invitationer, indhold, og voksenbesætning. Hans, Maria og muligvis 
Rie deltager. Der tages udgangspunkt i lande.  
Der er udsendt spørgeskema til mellemtrin og udskoling om forskellige områder 
som muligvis kan ændres. Der er peget på toiletter, lys i mellemtrinnet, 
rengøringsmidler, gardiner og skærm i 9. klasse. Mad i kantinen. Man ønsker 
den gamle ordning. Der mangler tit mad. Der efterspørges flere vandposter. 
Elevrådet undersøger forskellige fonde, som kan støtte økonomisk. Morten og 
Bente deltager i kommende møde. 
 

 

3. kl. 19.20 Skolens økonomi og budget.   

Nyt fra socioøkonomiudvalget (Finn) 

Finn orienterede om møder for skolebestyrelse om ændring af budgetmodel for 
specialundervisning. Der har været afholdt møde med Jane Jegind. Der er 10 
skoler, som er meget udfordret af modellen. Der oprettes en initiativretsag på et 
kommende Børn- og Ungemøde og punkt om specialundervisning er på Børn- 
og Ungemødet i morgen.Der afholdes nyt møde med Jane Jegind inden 
sommerferien. 
Budget for kommende skoleår udmeldes 20. marts. 
 

4. kl. 19.40 Sorgplan - sidst revideret i 2011. 
  Daimi har laver et forslag til ændringer 

Daimi fremlagde forslag til sproglige rettelse. Der arbejdes videre med planen. 
Hvem gør hvad.    
Punkt 3 er rodet og skal revideres. Karin og Daimi arbejder videre med planen 
og mødes med  

  Morten og Magrethe. 
  Den sendes ud inden behandlingen. 
 

5. kl. 19.50 Samarbejde med kontaktforældre.  

  Ledelsen har laver et forslag til ændringer 

  Udsat til næste møde.      
 

 
 
 
 
 



6. kl. 20.00 Beskrivelsen af lejrskolesituationen 

Finn efterlyste alternativer til lejrskoler. Kunne forældrene tage over en weekend 
og lærerne med om fredagen. Karin foreslog, at spejderne blev inddraget som 
medspiller. Set i lyset af den åbne skole. Problematik omkring mandat og hvem 
bestemmer.  
En god ide at inddrage kontaktlærerne og indsamle til klassekasse. Kunne man 
inddrage UU timer. 
Finn kontakter spejderne i forhold til spejderhytter. Det foreslås at skrive ud om 
lejrskoler i nyt fra skolebestyrelsen. Punktet må ikke stå alene.  
 

 
 

7. kl. 20.25 Justering af Folkeskoleloven  

  Justering af folkeskoleloven blev drøftet.   
 

 
8. kl. 20.40 Kort nyt: Personalenyt: stillingsopslag – AB 

   Der er opslået en obsstilling på 30 timer.  

Nyt fra mobilpoítikudvalget 
Udsat 

   Skoleårets planlægning 
   Budgettet udmeldes 20. marts 
   ForårsSfo 

   Der er 39 elever i ForårsSfo.     
  

9. kl. 20.55 Evt. 
BV skal knyttes til de klasser der kor.  

    
 
  Kaffe drikkes når det passer i forhold til punkterne på dagsordenen.  
 
Punkter til kommende møder:  
Principper for åben skole, ny 
Værdireglsæt fra 2011 
Videoovervågning, fra 2008 
Brug af billeder på Skoleporten, fra 2008 
Besparelser (Lars) 
Vikardækning, generelt (Per). 

Nyt fra skolebestyrelsen. Indhold. 

 
 

Venligst     Finn, Tjørk og Morten 


