
Referat skolebestyrelsesmøde den 25.2.21. kl.19-21, Næsby Skole - online 

 

Orienteringer 
• Ledelsen 
• Elevrådet/rettighedsrådet 
• Medarbejderrepræsentanter 
• Øvrige mødedeltagere 
• Formanden  

Orienteringer: 
 

Ledelsen: 
• Elevtal 392 + 36 forårsSFO = 428 
• Forårs-SFO begynder 1.3. 
• Eksamensinfo 

9.kl. skal op i mundtlig dansk og engelsk. 
Skriftlig dansk og matematik. Udtræksfagenes 
karakterer bliver ophøjet til 
eksamenskarakterer 

• Coronaaktuelt 
• Trivselsundersøgelse, elever 

Langt de fleste er glade for at komme i skole 
igen. De fleste har også positivt at sige omkring 
onlineundervisningen.  

• Vi har lånt to pædagoger fra UngOdense fra 
uge 8, som kan bruges på 4. årgang 

• Velfærdens Fundament. Renovering, inde og 
ude. Partnerskab lokalt. Opstart uge 15 
Vi får 18,5 millioner.  
Skolen og lokalbefolkningen skal bl.a. 
samarbejde omkring noget, der kan gavne 
både skole og lokalsamfund. Beskrivelse 
lægges som bilag. 

 

Medarbejderrepræsentanter 
 

Lærerne:  
OK21 giver lønstigning til lærerne over de næste tre 
år.  
 

Pædagogerne: 
Det er med stor sorg, at vi skal sige farvel til Heinz. Det 
bliver et kæmpe savn, han har været på skolen i 30 år.  
Vi har ansat en pædagog, som starter i en midlertidig 
stilling, der går til sommerferien.  
Der er kommet en OK21, hvor de overordnede 
retningslinjer er på plads. BUPL skal forhandle færdige 
i den kommende tid.  
ForårsSFO’en starter op under Coronarestriktioner, så 
det bliver en anderledes måde at starte op på.  
Der bliver rykket rundt på pædagogerne, da MLJ og 
TPM skal bruges i forårsSFO. 
Vi har fået testenhed på skolen, og alle voksne 
opfordres til at blive testet to gange om ugen. 
 

Formanden: 
På næste børne og ungeudvalgsmøde skal der 
stemmes om at søge fritagelse fra nationale test i 
Odense Kommune. 
 



Elevrådet: 
 

Øvrige:  
1. Kort Coronarunde  Ledelsen: 

Pressemødet viste, at der ikke sker noget nyt i 
genåbningen i Odense nu. Odense stiger i smitte, især 
i Vollsmose. Vi lukker ikke op for flere elever i denne 
omgang. Der bliver meldt ud fra regeringen igen d. 15. 
marts.  
 

Personalet kan blive testet to gange om ugen på 
skolen.   
 

Bestyrelsen: 
 

Øvrige:  
2. Foredrag 4.3. kl. 19-20 med Lola 
Jensen, online 

Vi holder det sammen med Krogårdskolen. Brian 
hjælper med teknikken.  

3. Videohilsen fra skolebestyrelsen Videoen er klar til afsending.  
Brian sender den ud efter mødet.  

4. Forældretilfredshedsundersøgelse Christoffer retter det sidste til og lægger den på 
Google Drev efter mødet.  

5. Princip for SFO’ens virke og for 
undervisningens organisering 

Den er i proces, og den er klar til fremlæggelse til 
næste bestyrelsesmøde.  

6. Årshjul, arbejdsgruppe Et rigtig godt arbejdsredskab som formanden bruger 
hver gang, der skal laves dagsorden til 
bestyrelsesmødet. 

7. Besøg i faglokale efter ønske Onlinekig efter ønske - Makerspace 

8. Evt. På drevet ligger et dokument om fokus på 
fællesskaber. Maria har lavet et layout, som 
skolebestyrelsen evt. kan bruge fremadrettet. 
 

Dialog omkring at finde et permanent layout til 
Skolen. Fx logo og slogan. 

 

Ordstyrer: Brian 

Referent: Mathilde 

Tilstede: Maria, Brian, Christoffer, Kim, Jeanette, Pia, Liselotte, Birgit, Berith og Mathilde  
Afbud: Jeanette 

Fraværende: Louise 

 

Punkter til næste møde: 
Logo og slogan 

 

 Resterende møder i dette skoleår: 
 

Onsdag den 24. marts kl. 17.15-19.15 

 

Tirsdag den 27. april kl. 19-21 

 

Torsdag den 20. maj kl. 19-21 

 

Tirsdag den 15. juni kl. 19-21 


