
 

       
Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde   

Mandag d. 24.02.2020 kl. 18.30 – 21.00 i personalerummet 
 

Deltagere: Mille, Matilde, Lars, Arne, Stine, Kristian, Julie, Karin, Helle, Søren og Pernille 

Afbud: Line, Rikke 

 

 Dagsorden Punktets 

form 

Tid Referat 

 Velkommen til 

Julie 

  Præsentationsrunde. Julie er ny TR og indtræder i 

bestyrelsen i stedet for Astrid.  

1.  Godkendelse af 

referat 

 5 min Godkendt 

2.  Godkendelse af 

dagsorden 

 5 min Godkendt med de ændringer der kom fra onsdag til 

søndag; velkommen til Julie og madtilbud som 

selvstændigt punkt. 

3.  Nyt fra elevrådet 

 

 10 min Elevrådet vil gerne have plakater på skolen med fokus 

på f.eks., ”kør med cykelhjelm”, ”Alkohol er usundt” 

og ”Tegn på angst”.  

 

Skolebestyrelsen bifalder initiativet med følgende 

kommentarer.  

- Tænk over modtageren 

- Emner der omhandler det store fællesskab 

- Inddrag eksperter (misbrugskonsulent, 

sundhedsplejerske) 

- Inddrag JR 

 

4.  Elevfravær i 

forbindelse med 

forældrearrangerede 

ture 

Drøftelse 

Pernille 

10 min Drøftelse af hvordan vi håndterer elevfraværet i 

forbindelse med forældrearrangerede ture. 

 

5.  Madtilbud Drøftelse 

og 

orientering 

 

Bilag fra 

Lars om 

madtilbud 

 

15 min Pernille har været i kontakt med skolemad.nu og en 

leverandør i Morud. Han vil umiddelbart være 

interesseret i et samarbejde.  

 

Status på Addies tilbud.  

Skolebestyrelsen godkendte menu – uden salg af 

juicebrikker. Salget starter 1. marts tirsdag og onsdag. 

Vi vil gerne have arrangeret, at maden bliver afleveret 

årgangsvis på skolen inden 11.15. PM går i dialog 

med Addie. 

Skolebestyrelsen beslutter at alle årgange skal have 

tilbuddet om skolemad. Menuen skal lægges på både 

hjemmesiden ”Vores skole” og på Aula. 

  

6.  Opfølgning på 

punkter fra de 

seneste møder 

Orientering 

 

 

20 min Skolepatrulje:  

MobiliOdense har været på trafikkontrol sammen med 

Kristian og Pernille. De kørte alle fornuftigt. 

 



Meget positivt at se alle dem der cykler med hjelm og 

tydelige lygter. (Kun to elever uden hjelm). 

Trafikmarkeringer, bomme mm stod umiddelbart 

rigtigt. Besøget bliver refereret til i kommende 

nyhedsbrev til alle forældre. 

 

Bybuskørsel:  

Lars refererede til dialog med forvaltningen og 

Fynbus. Lige nu lader vi sagen ligge. 

 

Forretningsorden: 

Elevrepræsentanter i skolebestyrelsen har stemmeret. 

Forretningsordenen er ajourført.  

 

7.  Højbjergbanen Orientering 

Lars 

5 min. Lars orienterer om det møde han har deltaget i, om 

muligheden for at Højbjergbanen laves til ”rekreativt 

område” til gavn for lokalområdet. 

Borgermøde i Korup den 12. marts 2020. 

 

8.  Regnskab 2019 Orientering 

og drøftelse  

Pernille 

 

Bilag 

eftersendes 

30 min Pernille og Søren gennemgår regnskabet for 2019. 

Drøftelse af regnskabet fra 2019.  

9.  Borgmesterbesøg Orientering 

Pernille 

10 min Borgmesteren kommer på besøg på Ubberud Skole d. 

5.3 i forbindelse med Velfærdsplan 2030. 

10.  Lokale 

velfærdsaftaler – 

lokal 

udviklingsplan 

Orientering 

og drøftelse 

Lars 

10 min Lars orienterer om møder, indhold og partnerskaber. 

Det skal være en åben, inddragende og hurtiggående 

proces. Næste møde er mandag den 2. marts kl. 19.00. 

 

11.  Til Aula 

 

  Information om skolemad 

12.  Meddelelser 

a: formand 

 

b: ledelse 

 

 

 

 

 

 

 

c: personale 

d: andre 

 

Orientering 10 min  

Ingen meddelelser  

 

Ventilation: næsten færdige – 14 dage, så skulle det 

gerne være oppe at køre. 

Vi har været plaget af rotter under og udenfor 

biblioteket. Det er løst i uge 7 ved at en gammel brønd 

er lukket af. 

Indledende information om de nationale tests 

 

Ingen meddelelser 

 

Kristian har afbud til næste møde. 

13.  Eventuelt 

 

  Ingen punkter 

14.  Årshjul 

 

  Årshjulet følges i vores dagsordener. 

Link til årshjulet ønskes i dagsordenen. 

15.  Dagsorden til næste 

møde 

 

  Ringetidssæt og fagfordeling 

Bevægelse. Fra forvaltningen ønskes en drøftelse af 

en lokal status på bevægelse både i bestyrelse og 

elevråd, da der er stort fokus, både nationalt og lokalt. 

Opfølgning på borgermøder 



Madtilbud 

 

16.  Meddelelser vedr. 

elever og personale 

Orientering 5 min  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Formand   Skoleleder 

Lars Breum  Pernille Madsen 

 

 


