
Referat skolebestyrelsesmøde den 20.01.21. kl. 17.15-19.15, Næsby Skole - 
online 
 
 

Orienteringer 

• Ledelsen 

• Elevrådet/rettighedsrådet 

• Medarbejderrepræsentanter 

• Øvrige mødedeltagere 

• Formanden 
 

Orienteringer: 
 
Ledelsen: 

- Elevtal, 392. Forårs-SFO 36, til sommer går 
24 elever ud af 9.kl. Dvs. fra 1.8. 
forventeligt 404 

- SFO 152, SFO2 34 
- Coronaaktuelt, nedlukning/online nød- og 

fjernundervisning foreløbig til og med uge 
5. Nye skemaer fra uge 3 til alle undtagen 
0.kl. 

- Alle teams fokus på sårbare børn – med 
tilbagemelding til ledelsen, som samler 

- Nødpasning, 22 tilmeldt 
- Forårs-SFO, onlinemøde for forældre 20.1. 

+ fysisk materiale ud + e-boksinfo. Forårs-
SFO-intro følger datooversigt 

- SFO2 online 2 gange ugl. 
- SFO er også begyndt at være online og har 

desuden fokus på sårbare børn 
- Datapakke fra SSP: Markant nedgang i 

bekymrende ungegrupper, kriminalitet og 
sigtelser i Næsby Skoles område. Fortsat 
fokus på digital adfærd og rusmidler 

- Tilbud fra UngOdense om gåture 
- Renovering, inde og ude – mere på vej 
- Midtvejsevaluering af TS-ordning hos BKF 
- Ny lokalaftale indgået. Arbejde i foråret 

med planlægning ud fra ny arbejdstidsaftale 
og lokalaftale 
 

Medarbejderrepræsentanter 
 
Lærerne:  
Vi har fået en central aftale, og den ophæver lov 
409. Odense Kommune har lavet en lokalaftale, 
som fastholder noget af det, som lærerne er glade 
for. Fx at medarbejderne kan flekse 5 timer om 
ugen.  
Aftalen indeholder også det, at medarbejderne skal 
have mulighed for at ytre sig om ledelsens planer 
for næste skoleår. 
Mange taler om det læringstab, som eleverne evt. 
får ved nødundervisning. Vi tænker, at de nok skal 
indhente det, men det kræver et stort stykke 
arbejde.  
Til gengæld lærer eleverne også noget af denne tid. 
De bliver mere selvhjulpne, og det er positivt. 
 



Pædagogerne: 
Det, der fylder mest hos pædagogerne, er 
udmeldinger under coronatiden. Det indvirker på 
økonomien. 
 
Formanden: 
Orienteringsbrev omkring velfærd er lagt i 
skolebestyrelsens mappe. Der ligger også to PDF-
dokumenter fra børneungeudvalget. Det 
omhandler bl.a. et skriv om, at de har fokus på, 
hvordan man kan fastholde elever på den lokale 
skole. 
 
Elevrådet: 
Deltager ikke 
 
Øvrige: 
 

1. Kort Coronarunde vedr. nødundervisning, 
nødpasning, Forårs-SFO, sårbare, etc. 

Ledelsen: 
Vi startede ud med almindeligt skema under 
Coronanedlukningen. Mange elever ytrede, at det 
var stressende, og derfor har vi lavet et nyt skema, 
hvor eleverne højst har tre fag om dagen. Ellers har 
vi fået en del henvendelser omkring IT.  
Vi har et stort fokus på sårbare børn, hvor vi har 
elever, der kommer ind til fysisk undervisning.  
 
Bestyrelsen: 
Drøftelse omkring ressourcesvage elever, 
manglende sociale aktiviteter og læringstab under 
nedlukningen. 
Generelt hører bestyrelsen at lærere og 
pædagoger gør det godt og er omstillingsparate.  
Positivt at medarbejderne er tilgængelige til hjælp. 
Vigtigt at præcisere, at børnene ikke behøver at 
være online hele timen, hvis de kan arbejde 
selvstændigt efter introduktionen.  
 
TR – lærer 
Det er hårdt at undervise så meget. Vi er en af de 
skoler, der underviser meget under 
nødundervisningen. 
 
  

2. Tilbud om mad udefra til eleverne v/Berith Beslutning: 
Vi sætter det i gang, når skolen er tilbage efter 
nedlukningen.  

3. Fokus på fællesskabet Det skriv, der er lavet, er fint, og Maria kigger på 
layoutet.  
Oplæg:  
Vi har kig på Lola Jensen og Børns vilkår.  
 



4. Videohilsen fra skolebestyrelsen Beslutning 
Brian laver et skriv og lægger videoen ud.  
Evt. bruge videoen på næste onlinemøde med 
forårsSFO 
 

5. Sammendrag om 
forældretilfredshedsundersøgelse 

Drøftelse ud fra Christoffers skriv. 
 
Beslutning: 
Forsiden rettes til, og der kommer link til 
undersøgelsen på.  
 
 

6. Besøg i faglokale efter ønske  Onlinekig efter ønske 

7. Evt.  

 
Ordstyrer: Brian 
Referent: Mathilde 
Tilstede: Louise, Maria, Brian, Christoffer, Kim, Jeanette, Pia, Liselotte, Birgit, Berith og Mathilde 
Afbud:  
 
Punkter til næste møde: 
Vi skal have lavet et princip for SFO’ens virke og for undervisningens organisering 
Arbejdsgruppe i forhold til årshjulet 
 
 
 
 Resterende møder i dette skoleår: 
 
 
Torsdag den 25. februar kl. 19-21 
 
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 


