
Referat fra skolebestyrelsesmøde 
Næsby Skole, 19/11-19, kl. 19 i personalerummet 
 
 
Dagsorden: 
 

Punkter Referat 
Orientering fra 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledelsen:  
 
Antal elever: 379 
SFO: 158 
SFO2: 32 
 
Elevrådet/rettighedsrådet:  
Medarbejderrepræsentanter 
 
Lærerne: 
Der er juleklippedag d. 29. november.  
Parkering af biler: Det har været på faglig klub, og 
medarbejderne er med på at parkere et andet sted, hvis den 
beslutning tages. 
 
Pædagogerne: 
Der arbejdes med de styrkede lærerplaner i SFO. Alle 
pædagoger skal deltage i udarbejdelsen, og de skal være 
færdige august 2021. 
Pædagogerne er frustreret over Aula. Det er svært at sætte 
sig ind i noget nyt. 
 
Formanden:  
7. november var der kontaktmøde med mellemtrin og 
indskoling. Vi var ikke repræsenteret, da vi ikke har fået 
nogen indbydelse. Ulrik vil undersøge, hvorfor vi ikke var 
inviteret. Ulrik videresender referatet.  
Ulrik har fået et par henvendelser omkring taxaordning. Der 
er forfattet et brev til By- og kulturudvalget, da ordningen 
ikke altid fungerer. Det er PT ikke et problem, vi oplever på 
Næsby Skole.  
 
Øvrige deltagere:  
Tilmelding til julepasning var lidt svært at forstå på Aula. 
 

1. Trafikpolitik v/Maria, Brian og 
Berith 

Maria fremlægger forslag gennemarbejdet af udvalget 
 
Formuleringer blev diskuteret og rettet til. Udvalget retter 
den til, så den kan komme til godkendelse hos medarbejdere 
og elever.  

2. Dialogmødet 12.11. 
v/Christoffer, Louise og Maria 

Referat fra og evaluering af dialogmødet 
De deltagende var generelt meget tilfredse. De følte, at der 
var taget hånd om det, der var oppe sidste gang. F.eks. 
trafikken og vikarsituationen.  
Forældremødet var godt. Det var rart at møde flere 
medarbejdere. Det var dog en udfordring, hvis man som 
familie havde to børn med forældremøde på samme dag.  
Der er store børn, der ikke kan nå at spise efter bånd.  



Der blev videndelt omkring klassearrangementer. Der var 
mange gode ideer til et eventuelt ide-katalog. 
Der var en snak om Aula. Overordnet var de positive nok – 
trods børnesygdomme.  
Politikker: De glæder sig, til lektiepolitikken kommer. De vil 
gerne have en ensretning. Hvad er lektier, og hvad er 
træning? 
Det blev drøftet, om man kan få seniorer til at hjælpe 
skolepatruljen om morgenen? Evt. genoptage skiltet og sten 
der fører op til parkering ved Fakta.  
Ung Odense var også oppe, da mange børn ikke føler sig som 
en del af fællesskabet på Kroggård.    
 
Næste gang vil de gerne drøfte bevægelse i skolen. 
 
Beslutning 
Mona og Berith laver et skriv om seniorer i skolen. 
 

3. Bestyrelsens månedsbrev 
 

Det drøftes, hvordan bestyrelsen vil komme med nyt til 
forældrene om skolen 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen får en notits i det månedsbrev, der allerede 
sendes ud fra skolen. Formanden sørger for at skrive til 
Berith, hvad der skal med fra bestyrelsen.  
 
 

4. Information til forældrene På opfordring af et bestyrelsesmedlem drøftes det, hvor 
meget og hvilken information forældre har brug for 
Er det nødvendigt at høre om alt, hvad der sker i skolen. Tør 
vi give lærere og pædagoger tilliden tilbage. Forskning viser, 
at skolen aldrig kan ramme alle persontyper af forældre, og 
derfor er emnet svært.  
 
Drøftelse og diskussion af emnet.  
 
Emnet gendrøftes til næste møde:  
Helle sender et skriv ud, og vores principper omkring 
skole/hjem-samarbejdet genlæses til næste gang 
 

5. Referat fra landsmøde v/Brian Mange oplæg, valg og samtaler.  
Brian sender info ud til bestyrelsen.  

6. Forberedelse af formandsskifte Beslutning: 
Alle læser i skole og forældre, hvordan processen er til mødet 
i januar. Berith udsender regler.  
  

7. Tilsyn – rundvisning i 
madkundskab, musik etc. 

For dem, der havde lyst. 

8. Evt.   
 

  
Ordstyrer: Ulrik 
Referent: Mathilde 
Tilstede:  Birgit, Liselotte, Louise, Mona, Brian, Maria, Kristoffer, Ulrik, Helle, Berith og Mathilde 
Afbud:  



 
Næste møde: 11.12. kl. 18 
Punkter:  
Evt. Aula 
Information til forældre skal på igen. 
Forberede valg til skolebestyrelsen 
 
Punkt til mødet i januar: 
Drøftelse af valgprocedure 
 
 
Årets møder 

Ugedag Dato og 
klokkeslæt 

Tirsdag 20.8. kl. 19-21 
Onsdag 18.9. kl. 19-21 
Torsdag 24.10. kl. 19-21 
Tirsdag 19.11. kl. 19-21 
Onsdag 11.12. kl. 18-21 
Torsdag 23.1. kl. 19-21 
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 

 


