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Skolebestyrelsens sammensætning og ny ledelse:  

Skoleåret 2018/2019 var første skoleår for en ny bestyrelse, som består af syv forældrerepræsentanter, to 
medarbejderrepræsentanter og skolens ledelse. På mødet deltager også repræsentanter fra elevrådet, der 
kommer med gode input fra eleverne. I det forgangne skoleår har vi sagt farvel til skolens mangeårige 
leder, Jørgen Drost Hundebøll, og til vores delte administrative leder, Michael Christensen. Pernille Madsen 
er vores nye skoleleder, og vi har budt velkommen til Søren Ravn Jensen, som er skolens nye souschef og 
leder af børnemiljøet. Helle Pape Vestergaard fortsætter i stillingen som leder af ungemiljøet.  

Retningslinjer, principper og politikker:  

Skolebestyrelsen har ansvar for udformning af overordnede principper vedrørende skolens virke bl.a. mad- 
og måltidspolitik, rygepolitik og antimobbe-strategi.  

I det forgangne skoleår har skolebestyrelsen arbejdet med:  

• Retningslinjer for cykeltransport i skoletiden. Indebærer bl.a. at alle børn og voksne cykler med hjelm; 
at sikre cykelveje prioriteres; at forældre og elever er godt informeret om bl.a. rutevalg og 
lærerdeltagelse.  

• Telefonordensregler. Indebærer at mobiltelefonen ikke må være fremme i undervisningssituationer, 
med mindre det er aftalt med en lærer/pædagog; og at telefonen kan konfiskeres ved overtrædelse. I 
frikvarteret er mobiltelefonen ikke tilladt i børnemiljøet.  

Børne- og ungemiljø 

Flere og flere skoler i Odense Kommune ændrer struktur fra indskoling, mellemtrin og udskoling til børne- 
og ungemiljø. Med opbakning fra medarbejderne udtrykte skolens ledelse ønske om, at denne opdeling 
også skulle indføres på Ubberud Skole. På kort sigt giver det lidt ekstra arbejde med samkøringen af 
afdelingerne, men inden længe skal det give en større faglig sammenhængskraft, stærkere fagteams, færre 
omstillinger for eleverne, og større trivsel for både elever og lærere. Denne foreslåede strukturændring 
blev derfor besluttet i skolebestyrelsen, og vi ser frem til at følge udviklingen.  

Klub-tilbud 

UC Aktivitetscentre er et nyt tilbud for skolens 5. og 6. klasser to dage om ugen fra kl. 14-17. Desuden har 
der om mandagen være aftenklub for skolens ældste elever. Aftenklubben har krævet en forældrevagt til 
støtte af Ungdomsskolens ene medarbejder. Opbakningen fra både elever og forældre har været 
svingende, og i slutningen af skoleåret lukkede aftenklubben indtil videre. Hvis Ubberud skal kunne tilbyde 
aftenklub for de unge mennesker, skal der være et konkret ønske og opbakning fra en gruppe af forældre.  
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Budget 

Odense Kommune er en af de kommuner, der bruger færrest penge på folkeskoleområdet. Det kan mærkes 
i skolens budget, som er meget begrænset. Skolebestyrelsen mener grundlæggende, at skolerne i Odense 
har brug for flere penge for at kunne drive en tilfredsstillende skole, og derfor godkendte vi ikke skolens 
budget.  

 

Næste års fokusområder 

• Revidering af retningslinjer, principper og politikker i forbindelse med børne- og ungemiljø.  
• Lejrskole og ture ud af huset 
• Skole-hjem samarbejde  
• Opfølgning på antimobbe-strategi og sprogbrug 
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