
Referat fra skolebestyrelsesmøde april 2019 
  

Punkt Ansvarlig(e) Note(r) 

Nyt fra...  

-  Ledelsen 

- Medarb. rep. 

- Formanden 

- Øvrige 

mødedeltagere 

- Elevrådet 

  

Nyt fra ledelsen: 

  

• Elevtal: 357 + 39 (ForårsSFO) = 
396. Fra august minus 18 = 378  

• Elevtal SFO: 154, SFO2: 29  

• Gennemgang af datapakke, med 
bilag  

NB:  

Ledelsen tjekker op på, hvornår 
der noteres ulovligt fravær, og 
hvornår der noteres for sent 
fremmøde.  

 

Ledelsen omskriver datapakken 
samt observationen udefra, 
således at den gode historie 
kommer ud til forældre og evt. 
børn 

• Vellykket Rynkebyløb; en god dag 
med ekstra bevægelse + 
indsamlet næsten 30.000 til 
lungesyge børn (karaktertræk: 
Medmenneskelighed)  

• Vikarforbrug; ekstra vikarforbrug 
for tiden – ikke bare til alm. 
vikartimer, men til tolærerordning 
i klasse, som har behov for det  

• Ballade i skolegården i 
påskeferien, med indsatser af 
både ekstra vægterordning, politi, 
naboer/BB. Der følges op 

Nyt fra Medarbejderrepræsentanter 

LF: Fagfordelingen laves i næste uge. 

Der er snart skriftlige prøver 

Birgit: 

Det har været en hård proces med 
forflyttelsesrunden. Personalet har fået 
lovning på færre opgaver, nu hvor der er 
forflyttet en pædagog. 

 

Nyt fra formanden: 

Datoer for nye udvalg. Ulrik skriver 
datoerne ud til alle. 

 

Nyt fra øvrige deltagere: 

Der bliver stjålet fra børn, der leger på 
skolen i fritiden. Cykler forsvinder eller 
ødelægges, hvis de ”overnatter” på skolen. 

 

Forslag: 

Der er forslag om overvågning på skolen. 

Ledelsen er ved at undersøge mulighederne 
for overvågning. 

 

Nyt fra elevrådet: 

Intet nyt 

 
 

  

1) Orientering om forflyttelser 

  

  

Ledelsen 

Vi skal undvære en pædagog, og vi skal 

have tre lærere. De to lærere er pga. at vi 

har haft to lærere på orlov, som ikke 

kommer tilbage, og den sidste lærer er, 

fordi vi får en ekstra klasse til næste år. En 

9. klasse går ud, og der kommer to 0. 

klasser.  



  

2) Evaluering af 

forældresamarbejdet og 

skole/hjemsamtalerne 

  

Fælles 

Elevplaner:  

Der er mange elevplaner, der ikke er 

opdaterede og MinUdd er stadig ikke 

overskuelig i forhold til elevplaner. 

  

3) Trivselsmåling 17/18 

(bevægelse) 

  

  

Ledelsen & 

medarbejder 

rep. 

Vi ligger samlet set lidt over kommunen 

 

Forslag: 

Bestyrelsen vil gerne se eksempel på, 

hvordan eleverne bevæger sig i en tilfældig 

uge på forskellige klassetrin. 

 

Det viser sig, at det er gennemgået på et 

tidligere bestyrelsesmøde. Se evt. tidligere 

referat. 

  

4) Orientering om 

planlægning af vikarbeskeder 

fra praksis 

  

  

Liselotte Friis 
Liselotte udleverer eksempler på 

vikarbeskeder fra i dag.  

5) Den gode skolestart 

  

  

Louise 

Overvejelser over, at der er ferieuger, hvor 

elever skal passes på andre skoler. Hvorfor 

er der ikke genkendeligt personale med? 

Sidstnævnte er en politisk beslutning. 

Ferien for SFO-personaler er fastlagt af 

Odense Kommune, og derfor har vi ikke 

mulighed for at sende personale med fra 

Næsby Skole. 

Evt. 

  

(Kommentarer til dagsorden 

mellem 

bestyrelse/kontaktforældre) 

Christoffers 

udkast kan 

kommenteres 

Ingen kommentarer til dagsorden. 

 

Klokken:  

Der er sket noget under renoveringen, men 

der arbejdes på at få en stabil klokke.  

OBS   
Punktet om Mobbe- og mediepolitik 

udsættes igen 

  

Ordstyrer: Ulrik 

Referent: Mathilde 

Tilstede: Maria, Helle, Ulrik, Christoffer, Brian, Louise, Kristine, Birgit, Liselotte, Berith og Mathilde 

 

 

Punkter til næste gang (D. 16/5 kl. 19) 

Mobbe- og mediepolitik 

 

Punkter til senere: 

I juni måned skal der laves en plan for, hvordan vi sikrer, at flest mulige forældre kommer til at bruge Aula.  

Brian, Maria og Ulrik vil gerne være koordinatorer fra skolebestyrelsen i samarbejde med Mathilde, der er koordinator fra 

ledelsen. 

 

 

Punkt til august. 

Retningslinjer for samarbejdet mellem skole og hjem skal genoptages til mødet i august. 

 

 


