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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 24.09.19 
Tidspunkt: 17.00 
Mødeleder: Thomas 
 

Deltagere: AP, CR, HH, LM, HO, Trine, Ginie, Thomas, Maria, 
Jesper, Michael, elevrådsrepræsentanter Isak 
 
Fraværende: Thomas, Andreas(elevrepræsentant) 

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   

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

10 min Vi skal til Digitale ambassadører i 
Hus 88. Vi bliver guidet i hvordan vi 
kan undervise mindre børn i at op-
føre sig ordentligt på de sociale me-
dier. 
I fredag var vi til møde med Borgme-
steren og Rådkvinden. 
Festudvalg er nedsat. Ønske om at 
lave gallafest. 
 
Trine fortæller at skolebestyrelsen 
meget gerne vil samarbejde med 
elevrådet. 
I må meget gerne komme op tale 
med Carl eller Annemette. 
AP: Kunne I eventuelt være opsø-
gende i fht mellemtrinnets og indsko-
lingens elevråd? 
Stadig et ønske om at få referaterne 
fra elevrådene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HH 

3. Revidering af lektieprincippet 
 

20 min Princippet drøftedes. Ændringer til-
føjes og fremlægges til godkendelse 
på næste møde 

AP 

4. Fra ledelsen 
- Kort nyt 
- Status på renovering 
- FSFO og åbent hus 
- Budget 2020 samt hø-

ringssvar 
 

30 min Ny lov om børn, der har mere end 
15% ulovligt fravær, kan trækkes i 
børne-/ungeydelse. Dette skærper 
vores registrering. Det er Skoleledel-
sens endelige beslutning om ele-
vens fravær er ulovlig. Når bekendt-
gørelsen kommer, orienteres besty-
relsen yderligere. 
Aula går i luften i efterårsferien. 
Stine og Gitte på kontoret, står klar 
til at hjælpe forældre, der ikke kan 
komme på. 
 
Status på renovering: SFO2 er næ-
sten klar. Åbningsevent, for ele-
ver/forældre i 4. klasse, på onsdag. 

 
 
 
 
 
AP 
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Madkundskab borde skal udskiftes. 
H/D mangler vaske og nogle små-
ting. 
Generelt har det været en lang og 
udfordrende proces. 
Låsesystem på alle yderdøre skiftes 
i øjeblikket. Dette har ligeledes givet 
udfordringer. Snart monteres over-
vågningskameraer. 
 
HH: Vi har afholdt Åbent Hus 4. sep. 
for nye FSFO-børn. Tallet ligger til 
lige mellem to og tre klasser. 74 po-
tentielle børn. 57 elever udløser tre 
klasser 
Vi ringer rundt og besøger adresser, 
for at passe forældre op. 
Indskrivningen foregår fra 4.-17. nov. 
 
AP orienterede om kommende års 
budget og besparelser. Høringssvar 
angående vores bekymringer er 
rundsendt. 
Hele BUF laver økonomisk op-
bremsning for at mindske merfor-
brug i 2019. Det betyder at vi holder 
kraftigt igen med udgifter samt indfø-
rer ansættelsesstop. 
Slides rundsendes. Også fremadret-
tet, før møderne 
Antallet af anbragte børn i Odense 
Kommune er steget med 27% inden 
for de seneste år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP rundsen-
der 

5. Nyt fra skolebestyrelsen 
- Forældrehenvendelser 
- Indtryk fra deltagelse på 

forældremøder 
- Status på indsatser, samt 

proces for efteråret 
- toiletter og skrald 
- trafik 
- kommunikation/branding 

      - Deltagelse på konference i 
november 

40 min Forældrehenvendelse angående 
filmvisning mens der spises. Det 
gør, at nogle elever ikke får spist. 
 
Efterspørgsel på grupperum til 7. 
klasserne. Borde/stole er indkøbt. Vi 
mangler brandgodkendelse. 
 
Der mangler kommunikation omkring 
madkundskabs timetal i 6. årgang. 
Svar: Det er skemateknisk, men når 
året er omme, har alle klasser fået 
samme undervisning. 
 
Status på toiletter og skrald: Foræl-
drene i skolebestyrelsen mødes til et 
kort møde inden næste bestyrelses-
møde. Formålet er at blive enige om 
formålet. 
 

HH i indsko-
ling 
CR for vika-
rer 
 
 
AP/CR 
 
 
AP kommu-
nikerer ud 
 
 
Trine 
 
 
 
 
AP undersø-
ger 
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Trafik: Vi må opgive at få ændret 
handikapparkeringspladser. Idé: vi 
kunne oprette en skolepatrulje. 
 
Kommunikation/branding: Flyer ud-
deles i sognehuse, mødregrupper 
mm. 
Kan vi skilte med, at her ligger 
Provstegårdskolen ude ved vejen? 
 
Umiddelbart ingen deltagelse til Kon-
ference på Nyborg Strand. Til gen-
gæld vil vi lave en arbejdslørdag i 
november 

Thomas 
 
 
 
 
 
 
Trine laver 
en Doodle 
 

6. Opfølgning på princippet for kost-
politik (se vores mappe) 

10 min Vand med smag, juicer og barer ud-
går af udsalget når lageret er ud-
solgt. Andre, lidt sundere alternativer 
indføres. 
Lærer Lisbeth laver et idekatalog til 
varme retter til Marina. 
Marina får en hjælper i virksomheds-
praktik i 13 uger. 
Udfordring med udskolingselever, 
der køber meget usund mad i 
Lidl/Føtex. Samt elever, der ikke alle 
opfører sig ordentligt uden for sko-
len. 
Skriv ud til forældre i udskolingen 
desangående 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP 

7. Spisning 30 min   

8. Orientering vedr. økonomi 10 min Udskydes til næste møde AP 

9. Fra personalet  
- Hvad drøftes i øjeblikket 
- Hvad ønsker personalet 

bestyrelsen arbejder med 

10 min Et ønske fra personalet til foræl-
drene om hjælp til at få eleverne i 
bad efter idræt. Det er et problem, 
der har fået større betydning gen-
nem årene og problemet er rykket 
fra udskolingen og nedad til indsko-
ling. 
Udarbejdelse af et princip for om-
klædning og badning i fbm idræt. 

 
 
 
 
Ginie under-
søger 

10. Opsamling af indtryk fra pædago-
gisk råd 

5 min Det var spændende, som forældre, 
at deltage i drøftelserne om foræl-
dresamarbejdet. Arbejdet fortsætter i 
vores koordinerende udvalg (DKU).  
Brugbart emne for personalet. 

 

11. Opsamling på indtryk fra Høstfe-
sten 

5 min Positive tilkendegivelser  

12. Evt. 
 
 

5 min Forespørgsel om årsagen til at der 
er lukket for at forældre kan låne lo-
kaler til fødselsdage. 
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Svar: Det er en kommunal beslut-
ning. Konkurrenceforvridende. Desu-
den er det brandmyndigheder og 
rengøring. 
Michael træder ind i stedet for Tho-
mas i kontaktudvalget fra dags dato 

13. Punkter til næste møde 
 
 

5 min Lokaleudlån  
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