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Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag 24. oktober 2017 kl. 17.30-19.30 
   

 
Til stede: 

Husk afbud til Charlotte 
Charlotte, Danny, Najwa, Sally, Lajla, Lene, Annabell, 
Suzan, Jacob, Christina, Marianne, Eva (ref.) 
 

Tid 

1) Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 1 min 

Bordet rundt Velkommen til Marianne 
Bordet rundt - præsentation af alle. 

8 min 

2) Godkendelse og 
underskrivelse af referat fra 
sidste møde  

 
Underskrevet. 

 

3) Elevråd  Der har ikke været så mange møder endnu. Vi kunne 
tænkes os en automat – skolebodens mad – i den sidste 
pause. Vi vil undersøge det nærmere – og hvad betyder 
det for boden, sundhedshensyn mv. Der har været 
forsøg tidligere – hvad salg var der i det? – der kom en 
vogn ned i foråret. Lisbeth var åben overfor det tidligere. 
Ledelsen indkalder Lisbeth og elevrådet til et fælles 
møde. 
Ændring af skolens udsmykning – fuglemalerierne faldet 
ned. Noget ny udsmykning. Overbygningen kunne evt. 
arbejde med det i en emneuge evt. 7. årgang. Kunne der 
evt. findes nogle flere elever til skolebestyrelsen?  

5 min 

 
4) Orientering/Beslutning 
        

 
Dannelsesstrategien – 4 hovedpunkter – Værdidebat 
(Vedhæftet dokument) Mulighed for vi får udvekslet 
tanker og ideer V/Alle Den vedhæftes.  
Tre strategier i Odense Kommune: 
Tidlig indsats 
Sprog 
Dannelse 
I dannelsesstrategien er det: Mod, vedholdenhed, 
medmenneskelighed og nysgerrighed. 
 
Vi er godt i gang: MOT i ungeskolen, Tal ordentligt og 
opfør dig ordentligt, anti-imobbestrategien. 
 
Det pædagogiske personale skal arbejde med i forhold til 
dannelsestrategien, og den skal tilbage i 
skolebestyrelsen igen. Debat om emnet i bestyrelsen. 
Skolebestyrelsen kunne arrangere noget – lave en 
dannelsesdagm fx Oplæg af Per Schultz-Jørgensen – på 
video – er kommet ud. Man kunne også få ham ud? 
Svend Brinkmann og Lene Tanggaard evt. også 
oplægsholdere. 
Stress, sårbar og robusthed i forhold til unge mennesker.  
Strategien skal omsættes hos os. Procesplan skal være 
færdig 1.12. På i december. 
 
Antimobbestrategien – Præsentation for Marianne og 
Eva V/Jacob 

 
35 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 min 
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DCUMs model. Ledelsen og personalet arbejder videre 
med anti-mobbepolitikken, og vender tilbage til SB, og 
den kommer på det kommende PR-møde. 
 
Forårs SFO V/Marianne 
 Åbent hus arrangement – før indskrivning/ SB 
deltagelse (møde 1. nov og indskriv 6/11) 
Vi skal prale af, hvad vi kan på informationsmødet. Der 
er sendt invitation til evt. kommende forældre i e-boks og 
til institutionerne. Oplæg fra Marianne, oplæg fra Forårs-
SFO, forældrene kan se lokalerne. Skole og forældre – 
også forældrerepræsentanterne med i børnehusene. 
Lajla har også forældre, der gerne vil stille op. Forældre 
kan vise rundt – vi skal ud over rampen. Undersøge, 
hvorfor vi bliver valgt fra. Opråb på Intra for at få forældre 
til at vise rundt. Få fortalt de gode historier. Sally kan 
godt deltage. Nadja spørges også. Jacob kender en i 0. 
klasse. 
Brande skolen. Debat om skolens udfordringer.  
Lejrskoler – Fjordager i Farver.  
 
-  Status souschef stilling. V/Marianne 
Der er samtaler i morgen.  
 
- Reflekser: Vi får 550, deler vi dem ud i uge 43? Eller 
skal de bare deles ud i klassen V/Bestyrelsen. Lærerne 
deler ud.  
 
Opsamling fra klassemøder/forældremøder 
V/Bestyrelsen 
Få henvendelser i forhold til SB-arbejdet. Respons var, 
at det er et stort arbejde, at få kommunikeret ud, hvad 
det går ud på. To nye interesserede. Gået meget godt på 
møderne. Min Uddannelse var oppe. Få en advisering er 
et problem. Det er givet videre. Forældre er blevet 
opfordret til at komme til arrangementer, når der er 
nogle. Flere ideer til møder og form blev debatteret. 
 
Andet nyt: 
- Netværkskolebestyrelsen/politikker/møde 
Facebook-kampagne – udarbejder historier, der kommer 
fotos – her kunne vi bruge midler. Inviterer politikerne ind 
i gruppen og dele med forældrene.  
Odense Lærerforening laver møde i Odense Koncerthus. 
Skolebestyrelsesmødet den 14. november rykket til den 
21. november kl. 17-18.30. 
Marianne indsættes den 14. november kl. 14. 30. 
 
 

 
 
 
 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 
5 min 
 
 
 
 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 
10 min 

5) Meddelelser/Eventuelt Lajla fortalte om et spændende arrangement, hun havde 
været til. Hun ville komme med en invitation. 
Fandenivoldsknu 

 

 

 Kommende møder:  
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Pkt. til Kommende møder 
 

 

April 2017: 

Statisk overblik: 

- Hvor mange børn er fra vores skoledistrikt pr. 

klasse/årgang 

- Hvordan er fordeling af 2-sprogede pr. 

klasse/årgang 

 

Invitere elevrådet fra mellemtrin til kort 

orientering. 

 

Sep/Oktober 20XX 

- Ønsker at arbejde med emnet Undervisning 
 - Mere holddeling forskellige hold. 
Piger/drenge, fagligt m.m.  
 

Efterår 20XX: 

Indslusning af nye elever og forældre: 

- Integration af nye børn?  

- Opfølgning op hvordan sikre vi os god orientering 

om nye elever. X-antal er kommet ind i august 

2016 

- Hvordan skaber vi det at vi har et fælles ansvar om 

vores børns skole? 

- Hvordan laver en forældrekontrakt?  

- Ugeplaner, hvordan sikre vi os alle tager denne til 

sig? 

- Vis at det er vigtigt vi som forældre læser 

ugeplaner og gør vores børn klar. 

 
Øvrigt: 
- Intranettet 
- Trafikforhold, skolepatrulje og p-pladser 
 
Marts 201x: 
- Lejrskoleprincip, hvordan vi kommer videre 
v/Carsten 
Lejrskole – skolerejse – Ide katalog 
- Økonomi fra Dorthe 
- Lov om hvad man må betale - bilag 
Drejebog til hyttetur og evt. gennemgang af hvad det 

koster at gøre det i skolen 

 
Juni: 
Fordeling af klasserepræsentanter for næste skoleår 

7) Mødekalender 2017/18 
 

Tirsdag 12. september 2017 kl. 17.30-19.30 
Tirsdag 24. oktober 2017 kl. 17.30-19.30 
Tirsdag 21. november 2017 kl. 17.00-18.30 
Tirsdag 12. december 2017 kl. 17.30-20.30 (med 
spisning) 
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Tirsdag 16. januar 2018 kl. 17.30-19.30 
Tirsdag 20. februar 2018 kl. 17.30-19.30 
Tirsdag 13. marts 2018 kl. 17.30-19.30 
Tirsdag 10. april 2018 kl. 17.30-19.30 
Tirsdag 22. maj kl. 17.30-19.30 
Tirsdag 12. juni kl. 17.30-20.30 (med spisning 

 
 
 
 


