
 

       
Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde   

Mandag d. kl. 18.30 – 21.00 i personalerummet 
 

Deltagere: Lars, Kristian, Arne, Stine, Line, Søren, Helle, Pernille og Mille 

Afbud: Rikke, Mikael og Mathilde 

 

 Dagsorden Tid  Punktets 

form 

Referat 

1.  Godkendelse af referat 3 min.  Ingen indkomne rettelser 

Godkendt 

 

2.  Godkendelse af 

dagsorden 

5 min.  Ny dagsoreden/referatform med tidsangivelse og 

notater til forberedelse af hvert punkt. 

Vi skubber punkt 7, Forretningsorden til næste 

møde. 

 

3.  Nyt fra elevrådet 

 

10 min  Elevrådet vil gerne have optegnet ostebaner. 

Elevrådet koordinerer med Julie. 

 

Ældre elever vil gerne undervise de yngre elever 

om kropssprog i samtaler og i fremlæggelser og 

opførsel på de sociale medier. Elevrådet 

koordinerer med Helle.  

 

4.  Cykelprincipper 10 min Drøftelse 

Beslutning 

Forslag 

vedhæftet 

som bilag 

Forslag til cykelprincipper ud fra drøftelse i 

ungemiljøet. 

 

AS og PM deltog i afdelingsmøde vedrørende 

redigering af principperne.  

Afdelingen ønsker, at eleverne skal have 

mulighed for at møde ind på destinationer ude i 

byen. 

                                                         

 

Indholdet blev drøftet og følgende bemærkninger 

blev noteret: 

- Besked til hjemmet, i god tid, er vigtig 

uanset alder. 

- 6. og 7. årgang. ”Der vil være en lærer 

med og øvrige kan køre i bil..” 

- Skriftlig samtykkeerklæring til, hele 

ungemiljøet, cykling skal rettes til. Den 

kan laves i Aula. Det skal stå skarpere 

hvad vi mener med læreropsyn og hvad 

forældrene giver samtykke til.  

- Link til Odense.dk skal slettes. 

 

Efter gennemgang er cykelprincipperne 

godkendt af bestyrelsen. 



 

5.  Tobakspolitik 10 min Drøftelse 

Beslutning 

Forslag 

vedhæftet 

som bilag 

Lars har ud fra sidste mødes drøftelse lavet et 

forslag til revideret politik på baggrund af Arnes 

forslag.  

Det står nu tydeligere at skolen er røgfri både i 

skole- og arbejdstiden og på matriklen. 

Drøftelse om konsekvenser og de 

ansættelsesretslige konsekvenser. Skal de stå i 

politikken? Sætningen ”Ved overtrædelse…”, 

slettes. 

Tobakspolitikken er godkendt med den ene 

rettelse. 

 

6.  Antimobbestrategi 20 min Drøftelse  Pernille formidler de ting personalegruppen har 

arbejdet med. Ud fra det blev 

antimobbestrategiens indhold i afsnittet om den 

indgribende indsats diskuteret. 

 

Det blev besluttet, at ledelsen arbejder videre 

med rettelser og indhold der sigter mod en 

ensretning. Strategien kommer på næste møde til 

godkendelse. 

 

7.  Forretningsorden 20 min Drøftelse 

Beslutning 

Kristian har lavet udkast til ny forretningsorden.  

Udsættes til næste møde. 

 

8.  Ordensregler 20 min Drøftelse 

Beslutning 

Tre bilag 

vedlagt: 

Børnemiljø 

Ungemiljø  

Overordnet 

Hver afdeling har deres eget sæt af ordensregler, 

som bestyrelsen skal godkende. Reglerne er 

meget konkrete, men det er der behov for i 

hverdagen. 

 

Retningslinjer skal ændres til ordensregler. 

 

Ledelsen har lavet forslag til et overordnet 

regelsæt, gældende for hele skolen, som kunne 

stå øverst.  

Sætningen ”Det betyder, at det…” skal slettes. 

Sætningen ”Skolens overordnede…” skal slettes. 

Sætningen ”Skolens mad…” skal slettes. 

Der skal tilføjes ordet ”tilsynspligt” 

 

De overordnede ordensregler blev besluttet og 

ordensreglerne for afdelinger blev godkendt med 

ovenstående bemærkninger og et ønske om et 

ensartet layout. 

 

9.  Input fra 

forældremøder 

20 min Drøftelse Drøftelse af de indkomne input til bestyrelsen fra 

forældremøderne: 

 

Orion og Cassiopeia: 

• Skolebus - ønske om at kunne komme 

med skolebus efter 13.15 (altså kunne gå 

i UFO).  

• Måltidspolitik (ikke konkret spørgsmål 

eller kommentar, men et spørgsmål om 

den eksisterede).  



• Trafikken på Ubberudgårdsvej -farlig.  

• Skolens Facebook profil og samtykke 

hertil. Spørgsmål om der overhovedet 

skal være en Facebook profil. 

 

Fra 2.-3. årgang:  

• Ønske om madordning.  

• Større forsigtighed, når Ubberudgårdsvej 

krydses af cyklende skolebørn. 

Oplevelser med børn der "bare cykler 

over vejen" uden at orientere sig. Forslag: 

skolepatrulje, som i Pårup.  

• Forslag om temauger i UFO med tid til 

fordybelse og leg på tværs.  

• Forældrekaffe i UFO.    

• Fokus på og ønske om 

temaeftermiddag/aften for forældre 

omkring digital dannelse, brug af sociale 

medier og mobiltelefon.  

• Ønske om lys på stisystemet ved Rød- og 

Hvidtjørnvej (henvendelse til 

grundejerforeninger). 

Fra 6.-7. årgang: 

• Overordnet enighed om at klubben skal 

fortsætte.  

• Ønske om aftenklub i vinterperioden.  

• Ønske om bedre toiletforhold på 

"kontorgangen".  

• Ønske om fælles holdning til bad efter 

idræt.  

• Vedr. cykeltyveri blev det foreslået at 

fjerne halvmuren, for at bedre udsynet.  

• Problem med knallerter på cykelstierne.  

• Ønske om renovering af skolegården -

herunder forslag om 

forældrearbejdsdag.   

• Ønske om lærerdeltagelse ifm. lejrture. 

• Ønske om bedre mulighed for at komme 

med bus ifm. ture ud af huset.   

På forældremødet for 8.-9 årgang blev følgende 

emner foreslået til drøftelse i skolebestyrelsen: 

• Vidensbank om aktiviteter for børn/unge 

og forældre i nærområdet 

• Optimere anvendelsen af den nye 

skolesti  + viadukt 

• Sikker skolevej for elever N for 

Middelfartvej og fra Ravnebjerg området 

• Social trivsel, sprogbrug 

• Madpolitik, bedre tilbud i boden 

• Økonomi vedrørende lejrture, 

arrangementer uden for skolen (8. årgang 

planlægger tur til Berlin med 

egenbetaling + støtte fra klassekassen. 

 



Bestyrelsen samler op på de indkomne forslag og 

spørgsmål og sender en fælles skrivelse/ 

besvarelse ud til forældregruppen. Lars 

udarbejder et processvar. 

 

10.  Mad- og måltidspolitik 

- madtilbud 

10 min Beslutning 

 

 

 

 

 

Orientering 

Mad- og måltidspolitikken 

Politikken blev læst igennem. 

Gennemskrives der hvor der er nævnt ”sundt”. 

Sætningen ”Alle elever..” skal slettes. 

Nyt forslag kommer med på næste møde. 

 

Lars, Helle, Anna og Pernille har været på besøg 

hos Addie, hvor de smagte på udbuddet og 

drøftede madtilbuddet. Lars orienterede om 

besøget. 

Det blev drøftet med Addie om udbuddet kunne 

drejes mod et sundere tilbud.  

 

11.  Teknisk service 

organisering 

kommunalt 

5 min Orientering Fra 1. januar skal teknisk service overgå til By- 

og kultur – Ejendom. Hvordan set-uppet kommer 

til at være ved vi ikke endnu, men vi formoder at 

vi får en fast mand på skolen (altså Carsten).  

 

12.  Til AULA 

 

  Mail til forældrerådene og arbejdsgruppe ift. 

skrivning af vidbog om forældrearrangerede ture 

– mangler at få de sidste navne i hus. 

Processvar fra bestyrelsen 

 

13.  Meddelelser 

a: formand 

b: ledelse 

c: personale 

d: andre 

5 min  b) AULA generelt ok opstart. Forældrecafe – 

ingen besøgende. Personalet arbejder godt med 

det og tager udfordringerne som de kommer og 

ganske roligt. 

 

b) Trivselsundersøgelse - Nyt koncept uden de 

røde, gule og grønne kategorier. Fremadrettet et 

fokus på egen organisations udvikling.  

Udfordringer ift. mening i arbejdet, familie-job 

konflikt, kan du nå dit arbejde? 

Bedre på social kapital, men ikke i forholdet 

mellem afdelinger. Pæn på ledelse. 

Proces sat i gang i dag på MED. Opklarende 

møde sidst i november og dernæst opfølgning på, 

hvad der skal sættes i proces. Trivselsmålingen 

skal sendes til skolebestyrelsen. 

 

b) Overvågningskameraer. Vi sætter midlertidige 

kameraer op, i cykelskuret, sammen med 

kommunens sikringsenhed. 

 

14.  Eventuelt 

 

  - 

15.  Årshjul 

 

5 min  - 

16.  Dagsorden til næste 

møde 

 

  Forretningsorden 

Drøftelse af klassekasser 

Mad- og måltidspolitik 



Madtilbud i skoletiden 

Inputs fra forældremøder 

Aula – brugen af kommunikation (Radio24/7) 

Trivselsundersøgelse 

Antimobbestrategi 

 

17.  Meddelelser vedr. 

elever og personale 

   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Formand   Skoleleder 

Lars Breum  Pernille Madsen 

 

 

 


