
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

Næsby Skole, 21.03.19 

 

 

Dagsorden: 

 

Punkter Referat 

Orientering fra 

- Ledelsen 

- Elevrådet 

- Medarbejderrepræsentanter 

- Formanden 

- Øvrige mødedeltagere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledelsen: 

- Elever: 395 incl. forårsSFO  

- Periode med budgetudmelding, snarlig forflyttelsesrunde, 

påbegyndt fagfordeling og planlægning af kommende skoleår, 

forberedelse af eksamen. Må planlægge ud fra nuværende 

vilkår og alligevel regne med ny folkeskoleaftale … 

- Vi får yderligere renovering for 5 mio., som primært bruges på 

gulve, ny gavl og en elevator. 

- Tryghedsvandring, besøg fra Unicef 2.4. 

- To af vores lærere har lige været på læringsmessen i 

København og har meget inspiration med hjem på 

teknologi/teknologiforståelsesområdet 

- Vi er i gang med at få undervisning/undervise personalet i 

Aula. Mathilde og Pernille T står for det 

Forslag: 

- Forslag fra skolebestyrelsen om at holde forældrekurser, hvor 

man som forældre kan blive introduceret til Aula. Evt. afholdt af 

kontaktforældre eller andre forældre. 

 

- Aula som punkt på forældremøderne i starten af skoleåret. 

 

Beslutning: 

- Der oprettes et udvalg bestående af Brian, Maria og Ulrik, der 

arbejder videre med Aula. Koordination med Mathilde, der 

sammen med Pernille står for aula i forhold til medarbejderne.  

 

Elevrådet:  

Ingen repræsentanter mødt op. De arbejder for tiden med gangfest, 

som mange elever glæder sig til. 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Presset SFO-personale grundet sygdom. De dækker hinanden så vidt 

muligt, og det er hårdt. 

 

Der rejses et spørgsmål om, hvorvidt skolebestyrelsen husker at 

medtænke SFO i bestyrelsesarbejdet.  

 

Gruppen af kontaktforældre, som man kan skrive til i Intra, indeholder 

ikke kontaktforældrene fra 0. klasse. Ledelsen tjekker op på dette, så 

det bliver bragt i orden. 

 

Flere forældre har henvendt sig omkring vikarbeskeder. Der opleves, 

at der ikke altid er nok at lave i vikartimerne, og der er klasser, der er 

ramt af meget vikararbejde.  

 

Reglerne siger, at man ikke kan forlange, at en syg medarbejder skal 

skrive vikarseddel, men de fleste gør det alligevel. 

Opfordring til, at forældre henvender sig til Berith ved undring. 

 

Beslutning: 

Liselotte Friis fortæller på næste bestyrelsesmøde om, hvordan en 

typisk vikarbesked laves.   

 



 

 

1. Præsentation af Mathilde Paarlberg, 

ny souschef 

Præsentationsrunde af alle i skolebestyrelsen. 

2. Gennemgang af regnskab 2018 ved 

Anette Skau 

Anette gennemgik regnskab for 2018 samt budgettet for 2019 

NB - Skolebestyrelsen vil gerne følge børnetallet i SFO, så 

fremadrettet orienterer Berith både om det samlede tal og SFO. 

3. Orientering om snarlig 

forflyttelsesrunde ved Berith – bilag 

eftersendes efter MED-møde 

Berith orienterede om datoer og regler omkring forflyttelsesrunden. 

4. Etik for medie og teknologi Forslag om at få en foredragsholder ud og måske få foretaget en 

undersøgelse. En mulighed kunne være Søren Hebsgaard, se folder 

omkring digital dannelse. 

 

Hvem har ansvar for hvad, når eleverne skal blive stærke i digital 

dannelse? 

 

Det er målet, at der skal undervises i digital dannelse på alle årgange. 

 

Vi planlægger at indlægge lille, nyt fag med teknologi og 

teknologiforståelse næste skoleår.  

 

5. Evaluering af forældresamarbejdet 

og skole/hjemsamtaler 

Bilag, retningslinjerne for skole/hjemsamarbejdet 

 

Punktet udsættes til næste gang. 

6. Trivselsmåling 17/18 (bevægelse) Punktet udsættes til næste gang. 

7. Mobbe- og mediepolitik Mobbepolitikken har endnu ikke været igennem personalet … 

Punktet udsættes til næste gang. 

8. Trafikpolitik Maria og Berith har haft møde med Connie Clausen(trafikplanlægger 

ved Odense Kommune) 

Det, vi har foran skolen, er det bedste, vi kan få. 

Fodgængerfelt er for sikkert, da det skaber falsk tryghed, så det er ikke 

en god ide, iflg. Connie. 

Connie opfordrer til, at skolepatruljen står mere samlet. 

Parkering. Der kan komme parkeringsvagter engang imellem, der kan 

tjekke for ulovlige parkeringer. 

Der er målt på belysningen, og den er umiddelbart tilstrækkelig. Det er 

dyrt at opgradere på belysningen, men det vil vi prøve at søge om. 

Connie foreslår, at der laves en trafikpolitik og en kampagne omkring 

sikkerhed. Hun kommer tilbage med forslag til, hvordan vi kan forbedre 

det, vi allerede gør. 

 

9. Evt.  

 

Ordstyrer: Ulrik 

Referent: Mathilde 

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

Afbud: Helle 

 

Punkter til næste gang (D. 23/4 kl. 19) 

Orientering om eventuelle forflyttelser 

Evaluering af forældresamarbejdet og skole/hjemsamtaler 

Trivselsmåling 17/18 (bevægelse) 

Mobbe- og mediepolitik (Skal have været oppe i elevråd, rettighedsråd, personale og MED) 

Orientering fra Liselotte Friis omkring, hvordan planlægning af vikarbeskeder sker i praksis 

 

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. 

 


