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1. Godkendelse af dagsorden 
2. Budget 2020 

Annemette gennemgik budget 2020. 

På baggrund af tildelingerne, skal vi hverken ansætte eller overflytte nogle medarbejdere. 

Vores forventning er, at vi henter en stor del af det underskud fra 2019. Årets forventede 
resultat er et underskud på ca 210.000 kr 

Vi ved endnu ikke om der følger midler med til BIR 

Vi har pt ikke noget overblik over hvad Coronakrisen kommer til at betyde for vores økonomi. 
Driftsudgifter er der meget lidt af i øjeblikket. Desuden er der ingen vikarudgifter. Ligeledes har 
vi ikke overblik over konsekvenserne for en lukket bod.  

Personalet er blevet bedt om at afholde tre 6. feriedage i nuværende periode. Pædagogerne 
afholder tre dage her i påsken. 

Da teknisk service er faldet ud af skolernes økonomiske rammer, ved vi ikke hvor vidt 
Coronakrisen får betydning for skolen bygning. Dog er teknisk service også sendt på ferie. 

Lønudgifter til en kommende afdelingsleder til børnemiljøet er regnet ind i budgettet. Det 
samme er fratrædelsesordningen. 

Skolebestyrelsen stiller spørgsmål vedrørende det store overskud på drift af SFO samt 
kursusudgifterne. 

Udgifterne til ny undervisningsportaler er lagt ud decentralt. Odense Kommune køber dermed 
ikke ind for alle skolerne fremadrettet. Skolen er i gang med analysearbejde af portalerne. 

3. Ringetider 20/21 

Der har været efterspurgt længere pausetid i den første pause. Det har været knapt med tiden, 
for de mindre elever, der skal iføre sig flyverdragter mm. 

Tiden til den forlængede pause tages af læsebåndet. 

Ringetiderne skal godkendes på næste møde tirsdag d 21. april 

4. Corona - status og fremtid 

Vi har fra dag 1, haft fokus på tre ting: 

• Feedback til eleverne 

• Kontakt til alle. Også de udsatte elever 
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• Koordinerede klasseteams 

Forældrene oplever meget forskelligartet undervisning fra lærerne. Dette er naturligt, da vi 
også forsøger os frem, erfaringsudveksler og retter til. 

Skolebestyrelsen har stor ros til medarbejderne, for den indsats, der bliver gjort i denne 
periode. 

Vi har pt 5-10 elever, vi ikke har haft kontakt med endnu. Dette arbejder vi intenst på at få. 

Skolebestyrelsen opfordrer til at vi lægger nogle af alle de nytænkende, kreative, iderige og 
spændende undervisning på skolens facebookside. Dette taler CR med lærerne om 

Carl 
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