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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 10.12.19 
Tidspunkt: 17.00 
Mødeleder: Thomas 
 

Deltagere: AP, CR, LM, HO, Trine, Thomas, Thomas, Maria, Jesper, Mi-
chael, elevrådsrepræsentanter: Isak 
 
Fraværende: HH, Ginie 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, 
gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) el-
ler beslutning (B) 

Tid 
Estimeret 
tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, kon-
klusion på beslutning, angivelse af evt. ansvar-
lig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og hvor-
dan? 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 
 

5 min Godkendt  

2. Fra eleverne – Hvad rører sig 
- Indskolingen  
- Mellemtrin 
- Udskoling 

10 min Der har ikke været møde siden sidst. 
Meget gode anmeldelser fra Haunted 
House 
Gallafest d 16/1 for udskolingselever 

 

3. Fra ledelsen 
 
 

10 min Nye retningslinjer angående elevfravær. 
Kamilla Nowak er konstitueret for afdøde 
Poul Antoniussen. 
Teknisk service overgår til BKF fra nytår. 
Vi har revideret udsalget i boden. Varm 
mad og andre varer er ikke at købe frem til 
vinterferien. 

AP skriver ud 
når vi ved mere 
ang Tek.ser-
vice. 

4. Teknologiforståelse 
- Læseplan og eksempel på ”rød 

tråd i faget” udsendt som bilag 
- Kan vi bruge 1 lek pr uge på fa-

get fra 4. kl og lade det indgå i 
N/T i de yngste klasser? 

20 min Drøftelse angående indførelse af teknolo-
giforståelse på skolen. Forskningsprojekt 
fortæller at det er fordelagtigt at lade det 
indgå i alle fag i indskolingen og som sær-
skilt fag fra 4. klasse og op. 
Det kan finansieres af: 

• understøttende undervisning på 
visse klassetrin 

• det vejledende timetal fra Under-
visningsministeriet 

• udvidelse af skoledagen for ele-
verne 

• vejledere / to-lærerordning 
Skolebestyrelsen mener, at det ikke må 
resultere i en længere skoledag samt at 
det skal indgå i fagene. 

AP/CR laver 
oplæg til næste 
møde på hvor-
dan det kan gø-
res. Både ud 
fra SB holdning 
og ledelsens 
oplæg 

5. Bekendtgørelse om sygefravær - orien-
tering 

- Bekendtgørelsen vedlagt 
- Tilpasning til eksisterende ret-

ningslinjer – se bilag 

10 min Orientering om ændrede regler angående 
elevfravær. 

 

6. Nyt fra skolebestyrelsen 
- Forældrehenvendelser 
- Indsatsområder 

20 min Kirken er ked af at skolen ikke afholder ju-
leafslutning i kirken. 
Kirken vil gerne ligge hus til skolens juleaf-
slutning under forudsætning af at der vil 
foregå en forkyndelse. 

Trine skriver en 
mailsvar til kir-
ken. Rundsen-
des til godken-
delse. 

mailto:provstegaardskolen.buf@odense.dk


                   Middelfartvej 180 

5200 Odense V 

Telefon: 63 75 19 00   

E-mail: provstegaardskolen.buf@odense.dk 

www.provstegaardskolen.dk 

 

 
 

 
Intet nyt om toiletundersøgelsen 

 
Maria laver op-
gørelse til janu-
armødet 

7. Fra personalet  
- Hvad drøftes i øjeblikket 
- Hvad ønsker personalet besty-

relsen arbejder med 
 

10 min Intet nyt  

8. Evt 5 min   

9. Julehygge med spisning    

12. Punkter til næste møde 
 
 

 Uddybende drøftelse af teknologiforstå-
else som fag eller i alle fag. 
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