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Kære alle skolebestyrelsesmedlemmer
Hermed referat af
Mødet tirsdag d. 23. april
Dagsorden
Temadrøftelse:

udgår

b) Godkendelse af referat marts 2013
Referatet blev godkendt
1) Nyt fra: Formanden, Ledelsen, Pæd. Råd, SFO og Elevrådet

- Skolefoto sidste skoleår - var meget ringe.(Odense skolefoto)
- Ny FPL i SFO - Christian Amdisen starter d. 16. maj
- Orientering om situationen vedr. Lockouten.

2) Opsamling fra mødet med klasseforældrerådene.
.
Der er lavet en skriftlig opsamling efter mødet. Hvad giver dette anledning til i forhold til næste gang
– og øvrige tiltag?(bilag)
Samle de tre notater i et dokument til offentliggørelse. (PS)
- Overveje om hvordan vi når forældrene bedre. Rigtigt brev sendt ud engang.
- Strategi for indbydelser - 3 mdr. før 1 gang - 2 mdr. 2 gange sidste uge.
Sende ud mere en én gang.
Sundhedspolitik:
Procesplanen godkendes.
- Drøftelse i august og godkendelse i september.
- Der har tillige været drøftelser på SFO-mødet. Der skal være sammenhæng mellem
disse.

3) Sammenlægning af kommende 1. klasser
Der er indkaldt til orienteringsmøde tirsdag d. 30. april. Der ønskes før dette en drøftelse af mulige
modeller i bestyrelsen.
Det problematiseres at linjerne er så forskellige. Specielt ved en sammenlægning.
(Drøftelse tages på senere møde) Drøftelse af tekniske muligheder.
- Inddragelse af SFO-pædagoger med viden
- Oprettelse af D og E klasser
- Drøftelsen af om mindste indgriben eller kaste alle bolde i luften.
- Passe på ikke at skabe et problem - børn skal nok klare den.
- Der er stor tillid til at lærerne kan tage gode beslutninger om sammenlægningen.

- God kommunikation er vigtigt med forældrene.

4) Sundhedspolitik
Formandskabet fremlægger en proces for færdiggørelse og inddragelse i forbindelse med
sundhedspolitikken. Derefter går den videre i udvalg omkring konkrete tiltag og handlinger.

Procesplanen godkendes.
- Drøftelse i august og godkendelse i september.
- Der har tillige været drøftelser på SFO-mødet. Der skal være sammenhæng mellem
disse. Alle tiltag og handlinger skal være loyale for den overordnede
sundhedspolitik.

5) Skolebestyrelsens årsberetning
Formandskabet plejer at lave årsberetning til udsendelse i maj/juni måned. Hvilke temaer skal i så
fald beskrives og hvordan?
Kun én side - ide`og evt. en kort film. Med inddragelse af elever.
- Udkast til hovedoverskrifter til beretningen.
- Gerne ideer modtages gerne.
- Investering afvejes i forhold til formålet med årsberetningen.

6) Evt.

Skal bestyrelsen sende mail til KL og DLF og opfordre til forhandling. Det er der
ikke stemning for.
- Overvejelse om besøg i klasser fra bestyrelsen. Drøftes med lærerne
- SFO-møde omkring IT og computere - hvor meget i skolen? (næste punkt)

- Informere om sammenlægningsmøde.
7) Lukket punkt
Med venlig hilsen

Formandskabet og sekretæren

