
 

Spurvelundskolen 
Spurvelundsvej 16 - 5270 Odense N 

Tlf. 63 75 27 00      

spurvelundskolen.buf@odense.dk 

EAN: 5798006606832     

 

Skolebestyrelsesmøde 
 
Dato:   mandag den 1. april 2019 kl. 17:00-20:00 
 
Sted: Spurvelundskolen - personalerummet 
 

  
Indkaldte deltagere: Aino Elmegaard Larsen (AEL), Anders Møller (AMØ), Bjarne Pedersen 

(BPE), Hanne Munk Milvertz (HMM), Ida Solgaard Levinsen (ISL), 
Jeanette Nielsen (JNI), Mads Seneca Iversholt (MSI),  
 
(CF) Camilla Farlot, (VH) Vagn Henriksen, Anne Kirstine Kajberg Riis 
(SR), Stefan Helming Kelstrup (SK) 

  
 
Suppleanter: Micky Lindharth (MLI) og Rikke Bisgaard (RBI)   
 
Fraværende: Ida, Bjarne 
Ordstyrer: Stefan 
Udarbejdet af: Stefan og Mads  
Referent: SK 
 
(O) = Orientering – (D) = Drøftelse – (B) = Beslutning 
  

Dagsordens 
nr. 

Dagsorden Referat 

715 
Godkendelse af referat Godkendt 

716 
Godkendelse af dagsorden 
 

 

717 

 Status på ledelsessituationen 
- Hvordan er status pt. i 

forhold til delt ledelse? 
- Hvor lange en periode er 

der udsigt til? 
- Mulige scenarier? 

- Pt. ok, men tanken går nok frem mod 
sommerferien. 

- Vi er pt ikke så meget på forkant, som vi 
plejer. 

- Medarbejderne savner lidt SK i 
hverdagen. 

- Bekymring fra skolebestyrelsen, går på 
om vi kan løfte opgaven godt nok begge 
steder. Vi skal passe på at det ikke slider 
for hårdt på den eksisterende ledelse. 

- Kan processen speedes op? Udsigten 
virker lang til, at en proces er på plads. 
Kan vi få flere timer ud til ledelse på 
skolen?  

- Mads inviterer NJJ  

718 

Forældrehåndbog (B) 
Forældrebeskrivelse af skolen, 
på maksimalt 100 ord 
 

- Stefan medbringer en 

Vi går videre med version 1, se SKs noter.  
 
Husk turen på 3. årgang 
 
SR skal lave en beskrivelse af, hvordan vi 



grundfortælling med 
afsæt i noterne fra sidst, 
som der arbejdes videre 
med. 

- Hvilke principper skal 
med? 

 
 

arbejder med inklusion, vejledning m.m. maks. 
150 ord.  
 

719 

Tættere samarbejde med 
bestyrelsen i børnehaven (D) 
 

- Forslag fra børnehuset om at komme og 
lytte med på skolebestyrelsens møder. 
Formålet skal være at sikre en fortsat 
god dialog med skolen.  

- Bestyrelsen synes det gode samarbejde 
er vigtigt, og oplever at det fungere godt.  

- Mads melder tilbage til Lars, at vi gerne 
vil have et styrket samarbejde, og at de 
gerne må komme med konkrete ideer og 
indsparks til bestyrelsesmøderne.  

720 

Justeringer af skolereformen 
 

- Stefan giver et kort 
oprids af de mulige 
ændringer. 

- Hvordan forholder 
bestyrelsen i forhold til 
en eventuel afkortning af 
skoledagen/skoleugen 
(Stefan kommer med et 
bud på et nyt skema)   

- Skolebestyrelsen ønsker at skoledagen 
afkortes med 2 gange 50 min på 
mellemtrinnet. Tiden skal bl.a. bruges 
tolærerordning, skolerejse med mere. 

-   

721 

Nyt fra skolen (O) 

• Økonomi  
 

• Nyt om personale 
 

  
Budget gennemgås næste gang. 
  
Budgetmodellen for special pædagogik, er til 
dialog i forhold til evt. ændringer 

722 

Nyt fra SFO (O) 
 

SFO-festival er på plads 
 
Forældrekaffen var en succes 
 
Forårs-SFO’en er kommet godt i gang 
 
Det kunne være skønt med billeder af de nye i 
månedsbrevet/intra.  Det virker rigtig godt med 
at check in stedet er rykket.  

723 

Nyt fra elevrådet og 
rettighedsrådet (O) 

 

Omklædningsrummene og de nye toiletter er 
blevet færdige.  
 
Samarbejdet mellem elevrådet og 
rettighedsrådet er rigtig godt.  
 
 



 

Møder skoleåret 2018 - 2019 

Uge Dato Tidsrum 

40 01.10.2018 17 - 20 

47 14.11.2018 17 – 20 

2 09.01.2019 17 – 20 

8 21.02.2019 17 – 20 

14 01.04.2019 17 – 20 

20 14.05.2019 17 – 20 

   

 
Referat godkendt af:     

     

Formand Mads Iversholt  Næstformand Aino Larsen  Forældrevalgt Bjarne Pedersen 

     

Forældrevalgt Ida Levinsen  Forældrevalgt Hanne Milvertz  Forældrevalgt Jeanette Nielsen 

724 

Nyt fra klasser og udvalg (O) 
 
 
 

 

Trafikudvalg: 
 
Kontaktudvalg:  
Intet nyt  
Kontaktforældre: 
0.a og 0.b Rikke 
1.a og 1.b Anders, Jeanette 
2.a og 2.b Ida 
3.a og 3.b Bjarne, Mads 
4.a og 4.b Anders, Bjarne 
5.a og 5.b Aino - 
6.a Hanne 
 
 

725 

Evt. 
 

 
- Der kommer p-pladser, oppe i Kiss and 

ride P-zonen. 
- Ved Aulasamlinger savnes der pladser 
- SK spørg Connie Clausen omkring, 

hvorvidt eller hvornår de påtænker at 
komme. Kan vi få lukket hullet nede ved 
bilforhandleren.  

- Henvendelse vedr. lastbilparkering ved 
gartneriet over for skolen. 

- Klubben holdte møde d. 4. marts vedr. 
en ny model, hvor kommunen overtager 
en del af klubtilbuddet. 

 
  
 



     

Forældrevalgt Anders Møller  Suppleant Rikke Bisgaard  Suppleant Micky Lindharth 

   

  

Medarb.repr. Camilla Farlot  Medarb.repr. Vagn Henriksen   

   

  

Souschef Anne Kristine K. Riis  Skoleleder Stefan Kelstrup.   

 


