
Referat fra skolebestyrelsesmøde 
Næsby Skole, 18.09.19, kl. 19 i personalerummet 
 

 

Dagsorden: 
 

Punkter Referat 
Orientering fra 

- Ledelsen 
- Elevrådet/rettighedsrådet 
- Medarbejderrepræsentanter 
- Formanden 
- Øvrige mødedeltagere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledelsen:  
 
Antal elever: 378, i snit 20 pr klasse 
SFO: 156 (af 163 mulige) 
SFO2: 33 (af 40 mulige) 
Suppleant: Midlertidigt ind for Kristina. Mona er 1. suppleant 
og har sagt ja til at deltage, indtil Kristina er klar igen 
Personale: Vi er i gang med dette års trivselsmåling. - Jakob 
Yding Berthelsen er midlertidigt ansat som pædagog, da 
Dennis Carlsen stopper 
Økonomi: Kort budgetgennemgang ud fra udsendt bilag. - 
Info fra direktøren om BUF’s samlede økonomi 
Forældremøder afholdt i alle klasser 
Emneuge i uge 39 med forældredag torsdag 14-16 
Børnetopmøde med deltagelse af børn og voksne herfra i FN-
Byen 24.10. 
 
Forældremøde: 
Godt med præsentation af lærerne. Godt for skolebestyrelsen 
med fælles info. Kan være en udfordring, at nogle forældre 
må dele sig og gå i hver sin klasse. 
Godt med info omkring skolen til at starte med. 
 
Elevrådet/rettighedsrådet:  
Har deltaget i arbejdet med politikker. 
 
Sigrid 7B (En af formændene for elevrådet) fortæller om 
arbejdet i rettighedsrådet og elevrådet 
Antimobbepolitikken: 
I Elevrådet har de talt om mobning og især netmobning. De 
har talt om, hvordan eleverne kan hjælpe med at stoppe det, 
og hvordan lærerne kan hjælpe. Eleverne vil gerne have mere 
med om netmobning. Eleverne har en opfattelse af, at 
mobning mest foregår på nettet. Mest på Facebook og 
instagram, men også lidt på snapchat. 
Eleverne har set kortfilm omkring mobning, som har dannet 
udgangspunkt for samtale om mobning. Det, der sker i 
elevrådet, tages med ud i klasserne og bliver vendt. 
Ordensregler: 
Eleverne vil gerne rykke sneboldkampene til multibanen, så 
der ikke kan komme sten og grene i sneboldene. 
Et par stykker fra elevrådet har været på Holluf Pile Skole, 
hvor de har mødt rådmanden og borgmesteren i Odense. Her  
diskuterede de, hvad der kan gøres bedre i skolen og i 
fritiden.  
 



Skolebestyrelsen opfordrer elevrådet og rettighedsrådet til at 
snakke om, hvordan politikker kan komme ud at leve på 
skolen.  
 
I elevrådet har de også talt om, hvordan eleverne kan komme 
med input til undervisningen. 
Der igangsættes arbejde med klassechartrer. 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Lærerne: 
Der er emneuge i næste uge.  Vi er med i et 
masseeksperiment omkring plastik.  
I ugen arbejdes der i venskabsklasser. 
Pædagogerne: 
Indskrivning i forårssfo til november. 
Der er usikkerhed omkring, hvor man får informationer 
omkring SFO. Pædagogerne vil gerne høre bestyrelsen om, 
hvor forældrene gerne vil have deres information. 
Pædagogerne har travlt og arbejder med at holde fast i 
fællesskabet. 
Info om legepatruljen. 
Formanden: Fraværende 
Øvrige deltagere:  

1.   
2. Antimobbepolitik Bestyrelsens forslag har været igennem personalet og 

elevrådet og bilag sendes forud for mødet – til godkendelse 
Beslutning: 
Politikken blev diskuteret, rettet til og besluttet. 
Forslag 
At der kommer en lille fakta-boks på den nye hjemmeside, 
med det vigtigste fra en af vores politikker. Det skal så skifte 
engang imellem, så det vigtigste fra alle politikker står på 
forsiden f.eks. en gang om året.  
 

3. Ajourføring af retningslinjer for 
Skole-/hjemsamarbejde 

Tilrettet udgave sendes forud for mødet – til godkendelse 
Udsættes til næste gang 
 
 

4. Ajourføring af Ordensregler 
 

Bestyrelsens forslag har været gennem personalet og 
elevrådet. Bilag sendes forud for mødet – til godkendelse 
Beslutning: 
Politikken blev tilrettet og godkendt. 
Forslag: 
At vi finder et layout, som er ens for alle politikker 
 

5. Lektier Sidst blev det aftalt, at Kristoffer og Helle samskriver de to 
forslag. Til godkendelse 
Udsættes til næste gang 
 

6. Idræt - retningslinjer 
 
 

Forslag sendes forud for mødet – først behandlet af 
idrætslærere og ledelse, derefter hele personalet. Til 
godkendelse  
Beslutning: 
Forslaget er diskuteret og besluttet. 
 



7. Aula Sidste nyt – opgaver til udvalget? 
Udvalget består af Brian, Maria, Ulrik og Mathilde 
 
Aftale 
Opskriften på, hvordan man kommer ind med UNI-login skal 
lægges ud på intra igen. 
 

8. Evt.  
 
Ordstyrer: Brian 
Referent: Mathilde 
Tilstede: Sigrid (Elevrepræsentant), Helle, Maria, Christoffer, Brian, Louise, Birgit, Liselotte, Berith og 
Mathilde 
Afbud: Mona (supp. f. Kristina), Ulrik 
 
Næste møde: 24.10. kl. 19 
Punkter til senere: 
Drøftelse af hvor forældrene gerne vil have sin information fra SFO. Hvordan når vi bedst alle forældre? 
Ajourføring af retningslinjer for Skole-/hjemsamarbejde samt lektier 
 
 
Årets møder 

Ugedag Dato og 
klokkeslæt 

Tirsdag 20.8. kl. 19-21 
Onsdag 18.9. kl. 19-21 
Torsdag 24.10. kl. 19-21 
Tirsdag 19.11. kl. 19-21 
Onsdag 11.12. kl. 18-21 
Torsdag 23.1. kl. 19-21 
Tirsdag 25.2. kl. 19-21 
Onsdag 1.4. kl. 19-21 
Torsdag 30.4. kl. 19-21 
Tirsdag  19.5. kl. 19-21 
Onsdag 17.6. kl. 18-21 

 


