
Skolebestyrelsesmøde 
Næsby Skole, 28.1.20, kl. 19 i personalerummet 
 
 
Dagsorden: 
 

Punkter Referat 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledelsen:  
- Ansættelse af pædagogmedhjælper og pædagog 
- Høring i 6.kl. vedr. obligatorisk valgfag næste år 
- Møde med BKF vedr. grænsefladebeskrivelser og 

opgavelist. Teknisk service overgik til BKF 1.1.20, men 
Henrik og Kim er hos os stadig 

- Fortsat specifik forebyggelsesindsats i Næsbyområdet 
ved SSP, vægtere og gadeplan. Plan om sikring og 
videoovervågning uden for skoletiden 

- Ny affaldssortering indført på skolen 
 

Elevrådet/rettighedsrådet:  
Markedsdag 10.1. 
Næsby Bestemmer – elevrådet arbejder videre med turnering 
og elev med GPS-løb 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Lærerne: 
Happening omkring trafiksikkerhed i fredags. 
 
Pædagogerne: 
Efteråret har været hårdt, men nu lysner det med de nye 
ansættelser.  
Forårs-SFO starter 1/3, og forberedelserne er godt i gang. Der 
har været informationsmøde, og vi får mere personale. 
Der har lige været fest i SFO, og det var en stor succes. 
 
Formanden:  
Intet nyt 
 
Øvrige deltagere:  
Kvalitetsrapport – høringssvar sendt 

 

1. Økonomigennemgang v/Anette Regnskab 19 gennemgås. Overskud på 277.000. 
Budget 20 påbegyndes, men vi kender ikke alle tal endnu 
Berith sender det gennemgåede budget til skolebestyrelsen  

2. Forberedelse af valg og 
formandsskifte 
Er det noget nyt? 
Liste over, hvem der er på valg 
nedenfor 

Vi besluttede dette i december: 
Alle læser i Skole og forældre, hvordan processen er (til mødet i 
januar) 
Se listen nedenfor 
Bilag med procedure kommer, når BB får det tilsendt 

3. Overblik over 
principper/politikker og hvordan 
får vi dem ud til alle 

Se hjemmeside (medier, idræt og skole/hjem) + trafik + lektier 
Brainstorm: 
Skal de hænge synligt på skolen i et pænt og interessant format. 
Evt. trække vigtige pointer ind. 
Arbejde med det i samfundsfag 



Tage dem frem på fællessamlingerne 
Fortælles til forældrene på det fælles forældremøde i starten af 
skoleåret. 

4. Tilsyn – gennemgå retningslinjer 
for skolebestyrelsens tilsynspligt 

Se evt. Skole og forældre 
 

5. Status på den korte skoledag nu 
et halvt inde i skoleåret 
2019/2020 - hvordan fungerer 
det? Børneperspektiv, forældre, 
personale og ledelse. 
Kommunikation på 
vores bestyrelsesmøder, hvordan 
opleves dialogen og arbejdet - er 
der noget, der kan blive bedre? 

Louise har bedt om at få dette punkt på 
 
Der har været udfordring med eftermiddagsmad, der før blev 
spist i skoledelen. Det er dog blevet løst gennem fin dialog 
mellem forældre og SFO. 
I SFO kan de mærke, at der er mere tid til fordybelse, idet 
børnene er i SFO i længere tid. 
Positivt at børnene har mere tid til fritidsinteresser. 
For de store er det sundt at have lidt lektier for hjemme, så de 
er bedre rustet til det hjemmearbejde, der typisk er på 
ungdomsuddannelserne. 
Det er fortsat 2-voksentimer, men færre UUV-timer. 
 
Kommunikationen på bestyrelsesmøderne udsættes til næste 
gang, da vi har flere afbud i dag. 
 

6. Lærerkommissionens rapport Bilag vedhæftes – så vi kan drøfte hovedpunkterne derfra 
Alle i kommissionen og i KL er enige om at der er for lidt 
forberedelsestid. 
Der skal være en større indsigt i planlægningen  
Der skal være centrale aftale 
De bruger meget ordet rimelighed for alle 
 
Positivt, at alle er gået sammen omkring arbejdet med 
rapporten. 
 

7. Evt. Kan skolebestyrelsesmøderne ligge fra 17-19? 

8. Rundvisning efter ønske  

 
Bilag vedr. punkt om skolebestyrelsesvalg 18 

 

Kandidatens 
fulde navn 

Barnets 
navn og 
klasse 

E-mail og mobil 2 år/4 år/ 
stedfortræder 

Helle Beck 
Madsen 

Andrea 
0B, 
Rasmus 
4B, Emil 
8A 

hbkl@odense.dk 
20201990 

2 år 

Louise G. 
Lehn 

Liv 4A, 
Silas 
ForårsSFO 

louiselehn@hotmail.com 
40507758 

4 år 

Brian 
Uglebjerg 
Bech 
Daugaard 

Liv, 
ForårsSFO 

brian@83.dk 
20412061 

4 år 

mailto:hbkl@odense.dk
mailto:louiselehn@hotmail.com
mailto:brian@83.dk


Kristina 
Meier 
Nielsen 

Laura 8C, 
Mathilde 
4A 

kristina_clausen@hotmail.com 
27595103 

2 år 

Christoffer 
Rasch 

Selma 0B, 
Bastian 
4B, 
Gustav 5B 

bobogole@hotmail.com 
23 41 40 93 

2 år 

Maria Rex 
Jakobsen 

Viktor 
ForårsSFO 

mariarexjakobsen@gmail.com 
21478385 

4 år 

Ulrik Nohr Magnus 
6A 

topper_foenix@hotmail.com 
40461148 

2 år 

Mona F. 
Madsen 

Maja 0B, 
Lea 4B 

mona@monafischer.dk 
40225615 

Stedfortræder 
nr  1 

Maria 
Louise Rask 
Lange 

Noah 2B, 
Freja 
ForårsSFO 

marialouiselange@hotmail.com 
30116279 

Stedfortræder 
nr 3 

Chris Khadgi 
Sørensen 

Emma 7A klikpost@gmail.com 
41410607 

Stedfortræder 
Nr 2 

 
 

 
  
Ordstyrer: Ulrik 
Referent: Mathilde 
Tilstede:  Maria, Ulrik, Helle, Louise, Birgit, Liselotte, Berith og Mathilde 
Afbud: Brian, Mona og Christoffer 
 
Punkter til næste møde 
Kommunikation på vores bestyrelsesmøder, hvordan opleves dialogen og arbejdet - er der noget, der kan 
blive bedre? 
 
Til senere møder 
Faglærer fortæller 
Forslag om en eller to gange om året at have fællesmøder med andre skolebestyrelser 
 
Resterende møder dette år 

Ugedag Dato og 
klokkeslæt 

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 
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