
 
Middelfartvej 180 

5200 Odense V 

Telefon: 63 75 19 00   

E-mail: provstegaardskolen.buf@odense.dk 

www.provstegaardskolen.dk 

  

 

 
 

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 
Tidspunkt: 17.00 
Mødeleder:  
 

Deltagere: AP, CR, HF, LM, HO, Trine, Rikke, Thomas, Maria, Michael, 
elevrådsrepræsentanter 
 
Fraværende: Jesper, Thomas 

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

Tid 
Esti-
meret 
tid til 
punk-
tet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion 
på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. dead-
line. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og hvor-
dan? 

1. Godkendelse af dags-
orden (B) 
 

5 
min 

  

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

10 
min 

Onlinemøde med Susanne Crawley på fredag, om 

• elevers oplevelser af at gå i skole 

• præstationsangst og eksamensangst 

• miljøvenlig skole 

• hygiejne 

• god undervisning 

• elevmedbestemmelse. 
Mellemste elevråd arbejder med: 

• Legepatrulje 

• Valgt en formand 
Lille elevråd 

• Hvad betyder det at være i elevrådet 

• Frikvartererne 

• Toilethygiejne 

• Evaluering af trimdagen 

• Nyt fra klasserne 

• Ønsker om legeredskaber til indre gård 
Foreløbig holder vi fast i at vi har tre elevråd. Der 
er altså to i børneskolen og et i ungemiljøet. 
Fremover skal referaterne ligge på skolebestyrel-
sens drev 

 

3. Fra ledelsen 
- Kort nyt 

- Status på 

FSFO 

 
 

15 
min 

• Der er lavet en lille film om Provstegårds-
kolen. Filmen kommer til at ligge på sko-
lens hjemmeside. 

• En del klasser og personaler har været 
hjemme og blive testet. Vi har positive te-
stet personaler og elever. 

• Der er politisk interesse i at flytte alle 
sportsklasser fra Hjalleseskolen til 
Provstegårdskolen. Foreløbig er der intet 
nyt i denne sag. 

• Det ser ud til at vi får 2 nye 0. klasser til 
næste skoleår. Vi håber stadig at kunne 
opnå 3. 

• 19 elever er udmeldt over de sidste tre 
måneder. 17 elever er indmeldt. Overve-
jelser om vi skal indføre en exitsamtale, 
for at vi kan lære af eksemplerne. 
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4. Udlån af cromebooks 
og handling ved skader 

10 
min 

Vi opkræver elever for misligholdelse af udlånt ud-
styr. 
Vi indsamler chromebooks i juleferien. 
Vi er udfordrede af at internettet ikke virker opti-
malt. Axispoints fjernes osv. 

 

5. Nyt fra skolebestyrel-
sen 

- forældrehen-
vendelser 

 

10 
min 

Thomas har valgt at trække sig ud af skolebesty-
relsen 
 
 
 
Michael og Trine har haft møde med ledelsen, 
vedrørende form på bestyrelsesmøderne.  
Dette har affødt at punktet: ”forældrehenvendel-
ser” og ”Nyt fra personalegruppen” udgår fra 
dagsordenen. I dagens møde er der dagsorden-
sat punktet ”tilsyn med kommunikationsprincippet” 
Michael har kontaktet busselskabet, der transpor-
terer børn fra andre skoler til svømmehallen. 
Dette har resulteret i at busserne holder mere 
hensigtsmæssigt for fremtiden. 
Vi afventer stadig at projekt gavlmaleri kommer i 
gang. Forhåbentlig her i december. 
Mulighed for at søge penge via EnergiFyn til 
udendørsaktivitet. Frist 1. feb. 

Trine/AP 
kontakter 
suppleanter 
AP skriver 
ind til forvalt-
ningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trine/Rikke 
følger op 
 

6. Princip om kommuni-
kation mellem skole og 
hjem – arbejdsgruppen 
fra sidst fremlægger  
Skal der laves et tilsyn 
på princippet frem mod 
julemødet? 
(Handleplanen fra det 
oprindelige princip er 
vedlagt) 

20 
min 

Skolens handleplan for kommunikation er frem-
sendt til skolebestyrelsen. handleplanen er det ar-
bejdspapir, ledelsen har lavet sammen med med-
arbejderne for arbejdet på skolen og fremlægges 
som en del af tilsynet. 
 
Kommentar fra medarbejdere: Lærerne ringer 
ikke pr automatik til hjemmet, ved elevens fravær 
om morgenen. Det gøres i nogle tilfælde. 
Kommunikation skal være forskelligartet, alt efter 
om barnet går i Børneskolen eller Ungemiljøet. 
 
Kommentarer fra skolebestyrelsen: Det bør være 
mere tydeligt, hvor klassens lektier skrives. 
 
I fbm den ekstraordinære Coronasituation: 
Der er et øget fokus på kommunikation i Børne-
miljøet; Billeder/tegninger på vinduerne, oftere op-
ringninger, øget kommunikation på Aula. 
Ungemiljøet oplever ikke at forældrene er ”lukket” 
ude. Lærerne her kommunikerer på nogenlunde 
samme niveau som før Corona. 
Personalet er omhyggelige med at understøtte de 
to-sprogede familier med at de får beskeder, der 
ikke læses på Aula. Dette gøres vha print af be-
skeder med hjem i tasken, smsser osv. 
Det er godt med Annemettes månedsbrev. 

Ledelsen la-
ver ny hand-
leplan og ret-
ningslinjer ud 
fra. bl. a 
kommenta-
rerne 

7. Spisning 
 

30 
min 

  

8. Arbejde i grupper med 
principper 

Frem 
til 
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19.5
0 

9. Evt. 
 

5 
min 

  

10. Punkter til næste møde 
 
 

 Tilsyn med kommunikationsprincip ud fra revide-
ret handleplan 
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