
Bestyrelsesmøde d. 21.02.19, Næsby Skole 

Orientering fra ledelsen 

1. Elevtal 360/398/382 
2. Gennemgang af regnskab for 2018 med overskud på ca. 25.000 
3. Justeringer af folkeskolereformen 19/20: 2,25 t mindre i indskolingen, mulighed for at benytte 

§16b i øvrige klasser, nyt praktisk fag i 7.-8.kl. med eksamen til slut – efterfølgende justeringer 
i fagtimer og uuv i skoleåret 20/21 

4. Valgfag på Næsby Skole: Pga. ændringer i reformen med praktisk fag med eksamen i 7.-8.kl. 
har vi ikke ressourcer til at deltage i valgfagsordningen med andre skoler i 7.-9.kl., men laver 
vores egne, gerne i samarbejde med andre 

5. Ansættelsesstop fra Odense Kommune og snarlig forflyttelsesplan 1.3.19. Vi laver 
risikovurdering i Safetynet 

6. Vi arbejder med næste års timeplan og den skal på som godkendelsespunkt på næste møde 
7. Anbefaling om at følge antimobbestrategien fra DCUM, når vi ændrer på vores trivselspolitik 
8. Ny ordblindeindsats i Odense Kommune i 19/20 med træning og mulighed for hjælp til 

forældre til ordblinde 
9. Byggeriet skrider fremad, men er forsinket. Der er nu kommet tal på vores næste bevilling, 

som jeg får på et møde 5.3. 
10. Maria og jeg har skrevet til trafiksikker.dk for at høre om mulighed for hjælp til bedre 

trafiksikkerhed omkring skolen og de henviser til den i vores kommune, som vi i forvejen 
samarbejder med 

11. Der er blevet undersøgt om muligheden, for at der både kan være plads til børn og parkering. 
 
Orientering fra medarbejder 
 

- Hvad sker der næste år angående besparelse, konsekvenser for næste år, der bliver en 
klasse ekstra 

- Fokus på flere timer i SFO, der er allerede forældrebetaling, fokus på, at der ikke sker øget 
betaling 

- Dejligt at have besøg af de nye Forårs SFO børn.  
 

 
Orientering fra formand 
Se under øvrige medarbejder 
 
Orientering fra øvrige:  

- Skolebestyrelsen synes, at personalet skal drøfte mulighederne for udvidelse af skolegården. 
Hvad ser personalet af muligheder. Der er blevet undersøgt muligheden for at benytte REMAs 
bagerst parkeringspladser, og det må personalet gerne. 

- Der skal arbejders videre med ØS rapporten, så der kommer et større overblik over 
økonomien for bestyrelsen. 

Trafiksikkerhed. 

Orienteringspunkt fra BB, se under orienteringen fra ledelsen. Der har været besøg af 

parkeringsvagter. 

Personale orientering omkring ansættelse, med beslutning om info til øvrige forældre, BB har skrevet 

til de berørte klasser. Der arbejdes på et skriv fra bestyrelsen til skolechefen angående 

ansættelsesstop.  



Mediepolitikken. BB 

Vedtaget med en lille ændring. 

Skolerejser skoleåret 19/20 

Skolebestyrelsen har vedtaget, at der er mulighed for skolerejse for 9. klasse, der henstilles 3-5 

dage i Danmark eller det øvrige Europa. 

Kontaktforældrene: Christopher tager kontakt til kontaktforældrene angående foredrag den 4. april. 

Der kommer et nyt møde til kontaktforældremøde med skolebestyrelsen dato bliver udmeldt. 

Eventuelt 

Næste møde den 21. marts 2019 kl. 19-21  

Præsentation af Mathilde Paarlberg 

Økonomi gennemgang 

Timeplan til godkendelse med drøftelse af brug af §16B med to-voksentimer 

Etik for medie og teknologi 

Evaluering af forældresamarbejde og skole/hjem samtaler 

Trivselsmåling 17/18 (bevægelse) 

Mobbe-/mediepolitikken  

Møde den 12. juni 2019 

Information om nyt praktisk fag for 7.kl. fra august 2019 

 


