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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 19.05.20 
Tidspunkt: 17.00 – 19.00 
Mødeleder: AP 
Referat: CR 
 

Deltagere: AP, CR, LM, HO, Trine, Genie, Thomas, Thomas, Je-
sper, Michael, elevrådsrepræsentante Andreas 
 
Fraværende: Maria 

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

Tid 
Estime-
ret tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftel-
sen, konklusion på beslutning, angivelse 
af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og hvor-
dan? 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 
 

5 min Referat fra 31/3 ligger klar til under-
skrivelse på kontoret 

Alle 

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

10 min Det har været en udfordring at man 
skulle strukturere sin egen hverdag 
under corona. Der har været en del 
lektier, så det har til tider virket stres-
sende. 

 

3. Møderække næste skoleår 
 

10 min 25/8, 29/9, 27/10, 8/12, 26/1, 23/2, 
23/3, 27/4, 25/5, 8/6. 
Alle møder kl 17-20. Møderne for-
længes en time for forældrene. Såle-
des varer de til kl 21. Her kan der la-
ves bestyrelsesarbejde 

 

4. Fra ledelsen 
- Kort nyt 
- Fase 2 
- Ansættelse af afdelingsle-

der 
 

20 min Trine har i samarbejde med Ung 
Odense søgt midler til gavlmaleri på 
gymnastiksalens mur ned mod Dyb-
devej. FGU kontaktes for at høre om 
de er interesserede i at være med. 
 
Skilte opsat på Dybdevej. Bomme 
på cykelstien fra Dybdevej og ind på 
skolen er midlertidigt fjernet. Der har 
været et par ulykker. 
 
Kommunen vil ikke gøre yderligere 
ved knallertkørsel i skolegården. 
Altså ingen gennemkørsel forbudt 
skilte. Gårdvagterne når at stoppe 
nogle af dem. 
 
1 ud af de fire suppleanter har ud-
trykket ønske om at træde ind i be-
styrelsen efter Ginies udtræden. 
 
Orientering om fase ll. Vi har priorite-
ret at der max er to voksne, der 

Trine 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP tager den 
med i skole-
forvaltningen 
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kommer i klasserne. Personalet har 
løftet opgaven forbilledligt. 
Sundhedsplejersken har godkendt 
toiletter/håndvaske og antallet deraf. 
Håndvask har taget relativ langt tid. 
Nye retningslinjer siger at brug af 
håndsprit er lige så godt. Så det gør 
vi i højere grad. 
Der har ikke været grundlag for at 
leje toiletvogne eller ekstra håndva-
ske. 
En bekymring vedrørende valgfag. 
De boglige fag er prioriteret. Vi har 
valgt ikke at blande eleverne yderli-
gere end i klassesammenhæng. 
 
Henriette Friis er ansat som afde-
lingsleder for børneskolen. Henriette 
starter 1/8 

5. Nyt fra skolebestyrelsen 
- Suppleant for Genie 

 

10 min Michael skulle have været til kon-
taktudvalgsmøde. Dette er aflyst, så 
det næste møde er først i efteråret. 
 
Status på arbejdet med skoletoilet-
terne ønskes 
 
Bemærkning om at ét toilet i Borgen 
er for lidt 
 
 
Lektieprincippet er under revision. Er 
der kommentarer fra lærerne? 

 
 
 
Jesper og 
Maria 
 
AP ser på 
om der er al-
ternative løs-
ninger. 
AP/CR un-
dersøger 

6. Fra personalet  
- Hvad drøftes i øjeblikket 

- Hvad ønsker personalet 

bestyrelsen arbejder med 

 

 Tilbagevenden for de ældre elever. 
Udbytte af Meet-undervisningen sti-
ger i takt med elevernes alder. 
Fagfordelingen er færdig og skema-
processen er i gang. 
Fokus på elevernes trivsel og tilba-
gevenden til skolen. 
Hvordan fastholder vi eleverne i 
SFOen i denne coronatid? 
Der har været meget tid til børnene. 
Vi har ikke været presset på rum el-
ler tid. Interessant hvilken læring vi 
tager med fremadrettet. 
Vi er klar til at arbejde i to afdelinger 
frem for tre. 

 

11. Evt. 
 

5 min Erfaringsopsamling på hvilken læ-
ring vi tager med fra Coronakrisen 

AP/CR 

12. Punkter til næste møde 

• Gennemsyn af skemaer 

• Toiletter 
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