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Referat af bestyrelsesmøde den 25.11.14 
 
Tilstede: Lene, Connie, Karina, Helle, Thomas T, Jeanette, Hevi, Thomas S, HM, PT, 
MG, TM, LA 
Fraværende: JJ (syg), Brian (Fællesrådsmøde) 
 
Referent: Lene 
 
Torben præsenterede sig selv. 
 
1. Nyt fra: 
Formanden  
Ikke noget nyt 
Ledelsen  
Orientering om ændringer i 0A og 5A på lærer/pædagogsiden.  
Hallen lukket i december pga nyt udsugningsanlæg  
1.-2. klasse er indbudt til ishockey i stedet for idræt – alle kommer af sted en 
gang. Skolen sponsorerer en bus  
0. klasserne skal på rådhuset den 26. december for at pynte juletræ 
SFO 
Har Troels på orlov 
Miv overgået til børnehaveklasseleder 
Har pt ansat vikarer, så det løber rundt 
Elevråd 
Elevrådsrepræsentanter har forberedt og afholdt quizzen ”Hvem vil være skoleleder”, 
som Torben deltog i på indsættelsesdagen 
Pt afvikles indendørsfodboldturnering for udskolingen. Et stort tilløbsstykke for 
alle skolens børn. Der heppes og klappes på livet løs. 
 
2.Trivselsundersøgelse 
Lene fremlagde pointer fra årets trivselsundersøgelse (elevernes). Trivselsundersø-
gelsen gennemgås på klasse-, årgangs- og områdeniveau (0.-4. eller 5.-9.) for at 
sikre opfølgning på flere niveauer. 
 
2A. Princippet for ”Elevernes adgang til at få fri til eliteidræt- og kommunalt 
støttet musikundervisning indenfor undervisningstiden” blev vedtaget. Dog fjernes 
ordene 'kommunalt støttet' (musikskoler).  
 
3. Lejrskoler 
Jeanette fremlagde oplæg til at tænke lejrskole anderledes. 
Livlig diskussion. Vigtigt at holde det på det principielle niveau (antal, længde) 
Lærerne skal definere indholdet. 
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Tages med på lærermøde hurtigst muligt (dette kan dog først imødekommes i løbet af 
foråret) 
Udvalg: Henrik, Thomas S, Marianne og Jeanette 
 
 
4-5.Bestyrelsesseminar og dialogmøde med forældre.  
Tema: 'Skolereform' 
Dialogmøde med forældrene i januar - input til bestyrelsesseminar. Der afholdes 
personalemøde i SFO og Lærermøde (23.02.15), hvor der ligeledes samles input til 
bestyrelsesseminar den 27.-28.02.15 
 
Ordinært bestyrelsesmøde og dialogmøde med forældrene ændres til den 19.01.15 
 
OBS 
Vær opmærksomhed på at der er ændringer i datoerne for januarmødet, samt bestyrel-
sesseminar. Ændringerne er foretaget for at få forældrenes input fra dialogmødet 
med på seminaret. 
 
Formand og sekretær udgør et udvalg, der forbereder dialogmødet. Dialogmødet afhol-
des i forbindelse med bestyrelsens januarmøde. 
 
6. Evt.  
Rådmandens dialogmøde med bestyrelserne er fastlagt til den 15. januar på Hotel 
Helnan. 
 
Den ledige stilling i indskolingen slås op snarest. 
 
Mange forældre er utilfredse med Odense Skolefoto. Det vurderes, at vi ikke kan 
gøre alle tilfredse. Evt. tilsendte tilbud fra andre firmaer kan samles sammen, 
hvis nogen ønsker at arbejde videre med et alternativ. 
 
 
 
 
 
 
 


