
 

       
Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde   

Mandag d. 23.9 kl. 18.30 – 21.00 i personalerummet 
 

Deltagere: Mille, Mathilde, Stine, Arne, Rikke, Lars, Line, Kristian, Karin, Astrid, Helle, Pernille og Søren 

Afbud: Mikael 

 

 Dagsorden Punktets 

form 

Referat 

1.  Godkendelse af referat  Godkendt 

2.  Godkendelse af 

dagsorden 

 Der er mange bilag til mødet. Det blev drøftet om det er 

tydeligt hvad man skal forholde sig til i sin forberedelse 

til mødet? Vi skriver fremadrettet bilagenes navne ind i 

dagsordenen. 

 

3.  Nyt fra elevrådet 

 

 Afgrænsning mellem børne- og ungemiljøet. Elevrådet 

har italesat over for begge elevgrupper, at de skal holde 

sig i deres afdelinger. Det har ikke effekt. Det skal tages 

op på både 5. og 8. årgang af personalet. Ledelsen stikker 

hovedet forbi begge årgange. 

Dårligt indeklima i klasserne. Mange får hovedpine og 

bliver ringet hjem. Nyt ventilationsanlæg bliver etableret i 

dette skoleår. 

 

4.  Skole-hjemsamarbejde Beslutning 

Bilag  

Principperne er tilrettet ud fra de drøftelser bestyrelsen 

havde på seneste møde.  

 

Principperne er godkendte pr. dags dato med en enkelt 

rettelse, hvor en sætning slettes. Principperne lægges på 

intra og skoleporten efter personalet har fået dem endeligt 

gennemgået. 

 

 

5.  Lektier – når skoledagen 

er blevet kortere 

Drøftelse På baggrund af den afkortede skoledag er der anledning 

til at bestyrelsen drøfter deres holdning til dag til dag 

lektier og lektier generelt.  

 

Det er vigtigt, at det er tydeligt for forældrene, hvad der 

er lektier og hvad der ikke er.  

 

Det er også vigtigt for forældrene, at de kan følge med i 

hvad deres børn laver.  

 

Elevrådets erfaring er, at der er mange afleveringsopgaver 

i de ældste klasser. Der mangler koordinering af lektier 

fra lærerne og det er langt fra alle lærere, der er gode til at 

skrive afleveringsopgaver og almindelige lektier ind i 

MinUddannelse. Eleverne må meget gerne tage 

kommunikationen op med deres lærere. 

 



Lærerne skal være opmærksomme på lektier, der er 

baseret på gruppearbejde. Der skal tages højde for 

mængden og tidsrammen. Det kan være svært at mødes 

efter skole, ligesom det er vigtigt med en tydelig deadline 

i form af en dato. 

 

Der er ikke belæg i reformen for at ændre lektiemængden 

markant. Årgangene er gået forskelligt ned i ”lektietid”. 1 

til 2 lektioner om ugen.  

 

En gennemgående udfordring er, at der ikke er en 

ensrettet kommunikation for lektieformidlingen. Dette 

tages op i personalegruppen. 

 

6.  Elevfravær – ny lov Orientering 

Pernille  

Ny lov om håndtering af elevfravær. Loven er besluttet, 

men der mangler en bekendtgørelse. 

Loven er lavet som en del af ghettoudspillet. Den skal 

være med til at nedbringe det stigende fravær på landets 

skoler. Særligt fokus på det ulovlige fravær.  

Bekymrende fravær er et fravær på ca. 10 procent. 

Vi skal notere fravær to gange dagligt.  

Ved 15% ulovligt fravær i et kvartal fratages familien sit 

børnebidrag.  

Når elever bedes fri til ferie mm., bliver der fremover 

kigget på elevens generelle fravær.  

Formålet er at hjælpe børn i udsatte positioner. 

 

7.  Forretningsorden Drøftelse  

Bilag  

Drøftelse om vi har alle lovmæssige punkter med i vores 

forretningsorden. Vi skal orientere os i den kommunale 

styrelsesvedtægt. Kristian laver et udkast til næste møde. 

 

8.  Gennemgang og 

revidering af 

eksisterende 

retningslinjer og 

principper 

Drøftelse og 

beslutning 

 

Diverse 

bilag  

Stine, Arne og Rikke har lavet udkast til revidering af tre 

principper. 

 

Mad- og måltid: Stine 

Det der allerede står, er stadigvæk gældende. Der er ikke 

nye retningslinjer fra Odense Kommune.  

Enkelte sætninger udgår. Formuleringen omkring boden 

opdateres. 

 

Muligheden for skolemad blev drøftet. Dette skal tages 

op på et kommende møde. 

 

Tobak: Arne 

Små ændringer i forhold til den nuværende.  

Lidt forvirring i formuleringerne omkring skoletid og 

skolens område.  

De gældende sanktioner skal skrives ind. Pernille sender 

en skarp formulering. 

Arne har et nyt udkast klar til næste møde. 

 

Telefon: Rikke 

Godkendt. 

 

Enighed om at en visuel ensretning af alle retningslinjer 

er påkrævet. 



 

9.  Liste over principper – 

mangler vi nogle 

Drøftelse 

Bilag 

Cykling kommer på næste møde 

 

Elevfravær – vi afventer lovbekendtgørelse 

 

Lejrskoler – vi afventer udvalgsarbejde  

 

Idrætspjecen. Skolebestyrelsen mener, at opgaven er, så 

tæt på undervisningen, at retningslinjerne for 

idrætsundervisningen ligger hos lærerne. 

 

Ordensregler for afdelingerne er revideret, men er endnu 

ikke godkendt af skolebestyrelsen. Ordensreglerne sættes 

på et kommende møde. 

 

Måske skal skolens voldspolitik rundes i bestyrelsen. 

Lige nu ligger arbejdet i AMR regi. 

 

10.  Antimobbestrategi  Drøftelse 

Bilag 

Antimobbestrategien skal revideres en gang om året. 

Den obligatoriske del af antimobbestrategien er den del 

som bestyrelsen er ansvarlig for. 

Den indeholder definition på mobning, overordnet 

holdning til forebyggelse af mobning, den røde tråd, samt 

den indgribende indsats med fem faser 

 

En del af den røde tråd er årgangenes handlingsplan for 

hvordan de helt generelt arbejder med forebyggelse af 

mobning og trivsel hver dag i skolen. Den del er 

medarbejderne i gang med at evaluere og revidere 

På et af de kommende bestyrelsesmøder orienteres om 

medarbejdernes og elevernes input til revideringen. 

 

11.  Zoo og klassekasser Drøftelse 

Bilag  

På sidste møde blev zookort drøftet, da personalet 

opfordrede til at støtteforeningen blev aktiv igen og gav 

et bidrag til zookort fordi skolens driftsbudget er så lille. 

Alternativt er det årgangenes klassekasser der skal betale. 

 

Det giver anledning til en generel drøftelse af 

klassekasser og hvad de kan bruges til. 

Ud fra det medsendte bilag med forskellige tolkninger på 

området drøftes ovenstående. 

 

Forældre skal ikke betale for noget der vedrører 

undervisning, men kan bidrage i forbindelse med særlige 

arrangementer. 

Alle klassekasser er forældredrevne og frivillige men 

aktiviteter må ikke udelade børn, hvis forældre ikke er 

med i klassekassen. 

 

Drøftelsen skal genoptages. 

  

12.  Økonomisk opbremsning 

i BUF 

Orientering Økonomisk opbremsning i hele BUF resten af året 

 

Ansættelsesstop på alle niveauer 

Brugen af vikarer 

Generel tilbageholdenhed i drift. 



 

13.  Opfølgning på Task 

Force møde 

Orientering Lars orienterer om Task forcemødet med borgmesteren 

og rådkvinden, hvor Lars, Mikael og Pernille deltog. 

Lars har efterfølgende sendt en mail til dem på baggrund 

af mødet. 

14.  Til forældreintra 

 

 Principper for skole-hjem samarbejde 

15.  Meddelelser 

a: formand 

b: ledelse 

 

 

 

 

c: personale 

d: andre 

  

 

Trivselsundersøgelse 

Pedel i næste uge 

Høringssvar fra bestyrelsen i forhold til budget 2020 (er 

sendt til skolebestyrelsen) 

AULA kommer til at køre efter planen 

 

 

16.  Eventuelt 

 

 Motocrossbane i Højbjerg overgår til kommunen. Der er 

kræfter i Korup der arbejder i en anden udnyttelse af 

området. Bestyrelsen vil gerne kobles på processen. 

17.  Årshjul 

 

 Link skal på dagsordenen 

18.  Dagsorden til næste 

møde 

 

 Cykelprincipper 

Anti-mobbestrategier 

Tobak + mad og måltid politik 

Skolemad - drøftelse 

Ordensregler 

Antimobbestrategi - input fra medarb + elever 

klassekasser 

19.  Meddelelser vedr. elever 

og personale 

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Formand   Skoleleder 

Lars Breum  Pernille Madsen 

 

 


