
 

       
Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde   

Mandag d. 26. august kl. 18.30 – 21.00 i personalerummet 
 

Deltagere: Rikke, Stine, Line, Arne, Lars, Astrid, Karin, Søren, Pernille 

Afbud: Kristian, Mikael og Helle 

 

 Dagsorden Punktets 

form 

Referat 

1.  Godkendelse af referat  Godkendt 

2.  Godkendelse af 

dagsorden 

 Punktet om forretningsorden udskydes til næste møde. 

3.  Nyt fra elevrådet 

 

 Udgår 

4.  Status på brev og svar til 

børne-unge udvalget 

Drøftelse 

Bilag 

medsendt 

Line har modtaget et svar fra Rådkvinden på vores 

henvendelse, men har ikke hørt mere.  

 

Fra sidste børne-ungeudvalg: Kapacitetsplanlægning – 

ikke gode prognoser i vores område for etablering af nyt 

børnehus. Vores henvendelse ikke nævnt under punktet. 

Vi vil gerne have vores henvendelse behandlet på 

udvalgsmøde. 

 

Der har været en række artikler i avisen med udtalelser 

fra borgmesteren, om hvordan der kan arbejdes med 

Odenses skoler i et fremtidsperspektiv. 

Vi skal tænke os grundigt om i forhold til 

profilskoletankerne. Der kan komme ændringer i 

skoledistrikterne.  

 

Kulturhusets har åbnet op for et tættere samarbejde med 

skolen. Vi følger dette tæt. 

 

5.  Bestyrelsens årsberetning 

og bestyrelsens 

deltagelse på 

forældremøder 

Drøftelse og 

beslutning 

Bilag 

medsendt 

Udkast til beretning gennemgået og få ændringer 

indskrevet. 

 

Første forældremøde er i næste uge. Lars sender rundt og 

skal have input/kommentarer retur med det samme. 

 

Deltagelse på forældremøder: 

Formidle hvad skolebestyrelsen arbejder med. 

Plan for bestyrelsens deltagelse: 

4/9 – 6. og 7. årgang - Lars og Stine 

11/9 – 8. og 9. årgang - Arne 

18/9 – 2. og 3 årgang - Kristian, Stine, Rikke og Line 

25/9 – 4. og 5. årgang - Rikke og Kristian 

2/10 – Orion og Cass - Stine og Line 

 

Opfølgning på forældremøder tager vi på oktobermødet. 

 



6.  Retningslinjer for skole-

hjem-samarbejde 

Drøftelse 

Bilag 

medsendt 

Ledelsen har lavet udkast til retningslinjer for skole-

hjem-samarbejde, helt generelt. Oprindeligt fordi vi i 

forbindelse med ændringen til børne-unge miljø, samt 

forældrehenvendelser gerne ville udvikle skole-hjem-

samtalerne. 

Udkastet er lavet med udgangspunkt i seneste mødes 

drøftelse, personalets drøftelser og henvendelser og med 

inspiration fra andre skoler. 

 

Udkastet gennemgået og ændringer indskrevet. Pernille 

renskriver, så retningslinjerne kan godkendes på næste 

møde. 

 

7.  Forretningsorden Drøftelse 

Bilag 

medsendt 

Udskydes til næste møde. 

8.  Moderne obligatorisk 

erhvervspraktik 

Drøftelse og 

beslutning 

Pernille præsenterer PPT med forslag om hvordan 

Ubberud Skole kan arbejde med moderne obligatorisk 

erhvervspraktik. 

 

Forslaget drøftet og tvivlsspørgsmål afklaret.  

Vi skal være opmærksomme på at der er en diversitet i 

praktiktilbuddene.  

 

Forslaget godkendt. 

 

9.  Redigering af principper 

generelt  

 

Redigering af 

cykelprincipper 

Drøftelse  

Bilag 

medsendt 

Vi skal have redigeret mange principper, da skolens 

organisering har ændret sig med de nye børne- og 

ungemiljøer. 

 

De aktive principper skal igennem et kritisk gennemsyn.   

Gennemsyn: 

Mad- og måltid: Stine 

Tobak: Arne 

Telefon: Rikke 

 

Tages op igen på kommende møde. OBS på om skolen 

mangler principper. 

 

Fra sidste møde ligger der revidering af cykelprincipper. 

Aktuelt pga. medarbejder henvendelse, samt 6. årgang er 

med i ungemiljøet. 

 

Drøftelser: 

Principperne for 4. til 6. klasse ændres ikke. 

7., 8. og 9. klasse må møde på destinationer om 

morgenen. 

Det aftales at Pernille og Astrid får afklaret 

problemstillingen yderligere med ungemiljøet og punktet 

tages på næste møde. 

 

 

10.  Lejrskole 

 

drøftelse I forbindelse med revidering af principper, og 

tilbagemeldinger fra sidste års forældremøder har der 

været talt om skolerejser. 

 



Vores oplevelse er, at flere og flere ikke deltager – og 

langt de fleste på grund af økonomi. 

 

Det er et paradoksfyldt emne. Et udvalg kan lave en 

drejebog for skolerejser, for at lette og ensrette de tilbud 

der er i klasserne. Ledelsen kontakter forældrerådene i de 

ældste klasser, med henblik på at nedsætte en 

arbejdsgruppe. Lars tager efterfølgende opgaven. 

Retningslinjerne er ikke tilgængelige. Skal offentliggøres.  

 

11.  Til forældreintra 

 

 Info til forældreråd om skolerejser 

Beretningen 

12.  Meddelelser 

a: formand 

b: ledelse 

 

 

c: personale 

 

 

 

d: andre 

  

 

Vi har ansat ny teknisk service  og han tiltræder 1.10. 

Ny ventilation – forventet i gang i 2020 

 

Personalet ønsker, at Støtteforeningen kommer op at stå 

igen. Aktuelt har skolen ikke penge til et ZOO kort. 

 

En forældrearbejdsdag på udearealer. 

 

 

 

13.  Eventuelt 

 

 MinUddannelse er svært at arbejde i for forældregruppen 

14.  Årshjul 

 

 Gennemgang af principper i september 

Cykelprincipper 

Opfølgning på forældremøder i oktober 

Trivselsundersøgelse i oktober 

15.  Dagsorden til næst møde 

 

 Skole/hjem samarbejdet 

Forretningsorden 

Principper  

16.  Meddelelser vedr. elever 

og personale 

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Formand   Skoleleder 

Lars Breum  Pernille Madsen 


