
 

Spurvelundskolen 
Spurvelundsvej 16 - 5270 Odense N 

Tlf. 63 75 27 00      

spurvelundskolen.buf@odense.dk 

EAN: 5798006606832     

 

Skolebestyrelsesmøde 
 
Dato:   onsdag den 2. oktober 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), Jeanette Nielsen (JNI), Mads 
Seneca Iversholt (MSI), Micky Lindharth (MLI) 
 
(CF) Camilla Farlot, (VH) Vagn Henriksen, Anne Kirstine Kajberg Riis 
(SR), Stefan Helming Kelstrup (SK) 

  
 
Suppleanter: Rikke Bisgaard (RBI)   
 
Fraværende:  Jeanette,  
Ordstyrer: Stefan 
Udarbejdet af: Stefan og Mads  
Referent: SR 
 
(O) = Orientering – (D) = Drøftelse – (B) = Beslutning 
  

Dagsordens 
nr. 

Dagsorden Referat 

737 
Godkendelse af referat Sendes rundt til underskrift 

738 
Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

739 

 Skolesammenlægning (D) 
 

- Forløbet fremadrettet 
- Ledelsessituationen 

Kroggårdskolen og Spurvelundskolen slås ikke 
sammen. 
Situationen er nu, at Stefan tiltræder som 
skoleleder på Kroggårdskolen til januar/februar. 
 
Ansættelse af ny skoleleder bliver næste step 
for skolebestyrelsen. Skolechef Nicolaj Juul 
sætter processen i gang. 
 
Ansættelsesudvalget: 
Deltagere fra skolebestyrelsen, gerne 2 til 3 stk. 
De tillidsvalgte fra skolen er, Vagn, Camilla og 
Camilla 
Skolens ledelse, Stine 
Samt skoleforvaltningen. 
 
 
Stefans følger nuværende plan og han lægger 
arbejde i at følge Spurvelundskolen godt videre 
ind i planlægningen af næste skoleår. 



Ledelsesteamet vil gøre hvad vi kan for at lægge 
alle ting godt tilrette for en ny skoleleder og lave 
en god overlevering. 
 
Det tegner til at vi kun kan optage en klasse til 
næste skoleår. 
 
Skolebestyrelsen er optaget af at der er 
ledelseskraft nok til perioden i overgangen og 
særligt i det tilfælde af, at vi ikke få ansat ny 
skoleleder pr. 1.2. 
 
Tanker om hvordan skolebestyrelsen kan åbne 
op for at føre Spurvelundskolen videre i nye 
typer af samarbejder skoler i mellem. 
 
En skidt situation for Spurvelundskolen at der 
ikke kan udmøntes søskende garanti. Det vil 
åbne op for vores muligheder for flere klasser. 
Hvis vi blot måtte tage de børn som søgte os, 
ville vi være 2 sporet. 
 
Hvordan kan skolebestyrelsen være proaktive i 
forhold til området. Evt. invitere til dialogmøde. 
Mads udarbejder forslag til invitation. 
 
Procesplan for ansættelse af ny skoleleder: 
23.10 
Udarbejdelse af stillingsopslag – input fra 
deltagere i ansættelsesudvalget. 
 
Stillingen opslås 31.10 
 
Ansøgningsfrist – den 26.11 
 
28.11 
Udvælgelse af ansøgere til samtale 
 
4.12 
1. samtale runde 
 
profiltest 
 
17.12 
2. samtale runde 
 
1.2  
Forventet tiltrædelse 
 
Vi skal finde 2-3 deltagere fra skolebestyrelsen. 
Navne indsendes: 
 
Micky deltager i drøftelse af stillingsopslag 
Den 23.10 
 



Mads deltager i udvælgelserne af ansøgerne: 
Den 28.11 
 
Aino og Anders deltager i 
ansættelsessamtalerne den 4. og den 12. 
december. 
 
Stefan tiltræder formelt 1.1 på Kroggårdskolen 
og bliver konstitueret på Spurvelundskolen. 
 
Skb vil drøfte denne økonomiske udfordring med 
skoleforvaltningen. 

740 

Skoleårets opstart (O) 
- Opstart i klasser 
- Teams, m.m. 
- Klub 
 

SFO: mandage, onsdage og fredage har vi 
særlig aktiviteter i en time – udenfor. 
Værkstederne starter kl. 14.00. 
Pædagogerne er også blevet en mindre i 
hverdagen og det kan godt mærkes. 
Største udfordring er skiftet fra 13.10 til SFO. 
Hvor vi ikke har et frikvarter til overgang. 
 
SFO: skal udvikle nye styrkede læreplaner. Det 
glæder pædagogerne. Det gøres enkelte 
tirsdage i en samlet gruppe. 
Værkstedsbaseret SFO er et godt grundlag for 
at arbejde videre med nye input. Pædagogerne 
nyder at kunne fordybe sig i læreplansfagene. 
 
Skolen: har haft en særlig BIR fagdag, hvor 
mange medarbejdere fået et kompetenceløft 
sammen med børnene. Undervist af BIR 
faglærerne. 
Stor byttedag var en succes med børnene, et 
godt initiativ fra rettighedsrådet. Vi gør det til en 
tradition. 
Skolen er underlagt en økonomiske 
opbremsning. Alle skal spare og ikke bruge 
penge frem mod årsskiftet. Det sætter lidt en 
dæmper på udfoldelserne. 
Co-teaching forsættes i år på udvalgte årgange. 
Konvertering af børnenes kortere skoledage 
giver timer til co-teaching på mellemtrinnet. 
Dog er 3. årgang udfordret i den sammenhæng. 
 
Vores idræts faciliteter er udpint. Vi mangler 
vedligehold og er presset på indkøbsaftaler. 
Svært at være 22 børn i gymnastiksalen. 
Vi har hallen i Allesø, det betaler forvaltningen. 
Vi slæber ketcher og bolde hver vej. 
 
Der burde kunne laves nogle bedre aftaler med 
foreningerne heromkring. Det kunne være et 
omdrejningspunkt for skolebestyrelsen at hjælpe 
med. 
 



Klubben: Rengøring af klub efter en invasion af 
rotter. Det skal der reageres hurtigere på næste 
gang det opdages. 
Der skal flyttes ind så hurtigt som muligt. 
Svært at få syn for sagen i forhold til 
dispensationer der er givet til klubben i 
kælderen. 
SK indtænker at vores pavilloner fremadrettet 
kan indtænkes i projektet med omkonvertering til 
klub. 
 
Fantastisk skolerejse og lejrskole. Både børn og 
voksne har nydt begge ture og fået dejlige 
oplevelser med hjem. Vi ønsker at fastholde 
dette tilbud til børnene. 
 
Læsevejleder Sigi på Ordblindekursus – giver 
anledning til mange gode kurser og løft på 
skolen. 
 
 

741 

Indsatser på skolen i skoleåret 
2019 – 2020 (O) 

- Særligt fokus på tidlig 
indsats og 
elevfravær. Dette, 
fordi der kommer en 
ny bekendtgørelse på 
området. 

 
 

Stefan gennemgår nye ændringer til fravær 
Særlig opmærksomhed på at der strammes i 
forhold til ulovligt fravær. Og at der skal 
underrettes ved fravær over 15.% 
 
Skolebestyrelsen henstiller til at regelsættes 
efterleves med lempelighed i forhold til 
Spurvelundskolens virkelighed. 
 
Forældre kan se børnenes fravær under min 
uddannelse. 
 
De nye skærpede regler fordrer at vi sætter os 
sammen og efterbearbejder med 
skolebestyrelsen. 
Skoleforvaltningen sender forældrebreve. Vi 
afventer at det dukker op. 
 

742 

Princip for mobiltelefoner (D) 
- Det princip har vi en 

aftale om, at vi skal 
genbesøge hvert år, i 
forhold til om det 
stadig er aktuelt. 

 

Ændringer til vores mobilpolitik. 
Smarture sidestilles med mobiltelefoner. Dette 
tilføjes til princippet. 
 
Vi oplever ikke udfordringer med mobiltelefoner i  
frikvarter eller i andre situationer. 
 
Der er ikke behov for øvrige ændringer. 
 
 
 
 



743 

Nyt fra skolen (O) 

• Økonomi  
 

• Nyt om personale 
 

Spurvelundskolen kommer ud med underskud. 
Personalesager presser økonomien. 
Der er udmeldt økonomisk opbremsning og alle 
holder på med at begrænse udgifterne. 
Vikarbudgettet holdes på et minimum. Der må 
ikke lægges nye kurser fremadrettet. 
 
Sygefravær på Spurvelund er lavt. Det er et godt 
tegn som vi er stolte af. 
Vi ser det som et sundhedstegn. 
 
Medarbejdernes trivselsmåling afventer vi svar 
på sidst i oktober. 
I år er der nye spørgsmål og ikke mulighed for at 
sammenligne med sidste år. 
Spørgsmålsrækken er så brede at de dækker 
alle ansættelser i Odense kommune. Dette kan 
give udfordringer i forståelserne og deraf påvirke 
svaranalysen. 
 
 

744 
Nyt fra SFO (O) 
 

 

745 

Nyt fra elevrådet og 
rettighedsrådet (O) 

 

Sandra er tovholder på elevrådet. 
Besøg fra Tress – til en gennemgang af 
udeområdet skal give ideer til hvordan elevrådet 
kan bruge deres pulje af penge. 

746 

Nyt fra klasser og udvalg (O) 
 
 
 

 

Trafikudvalg: 
Ikke udvalg i øjeblikket 
Kontaktudvalg:  
 
Kontaktforældre: 
0.a 
1.a Rikke 
2.a og 2.b Anders, Jeanette 
3.a og 3.b  
4.a og 4.b Bjarne, Mads 
5.a og 5.b Anders, Bjarne 
6.a og 6.b Aino - 
 
 

747 

Evt. 
- Forslag fra Rikke: 

Kan det møderne i 
bestyrelsen være på 
faste dag? 

Der besluttes at afholde bestyrelsesmøder om 
torsdagen fremover. 
 
Morgenbrød til den 11.10 til personalet kl. 7.10 
Skolen køber ind til pålæg m.m. 
SKB kommer med brødet – 50 stk. 
 
Forældre informeres om at AULA træder i kraft 
pr. 21.10. 
Der kommer information ud til forældre. 



 

 

 

 

 

Møder skoleåret 2019 - 2020 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Referat godkendt af:     

     

Formand Mads Iversholt  Næstformand Aino Larsen  Forældrevalgt Bjarne Pedersen 

     

Forældrevalgt Micky Lindharth  Forældrevalgt Hanne Milvertz  Forældrevalgt Jeanette Nielsen 

     

Forældrevalgt Anders Møller  Suppleant Rikke Bisgaard  Suppleant  

   

  

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

   

  

Souschef Anne Kristine K. Riis  Skoleleder Stefan Kelstrup.   

 

 
I forhold til håndtering af billedmateriale, er 
skolen usikker på hvordan vi skal håndtere at vi 
ikke længere kan tage situationsbilleder, men at 
alle billeder af børn og aktiviteter er i spil. 
Det betyder at vi i en periode ikke bruger 
billeddokumentation indtil der er fuld klarhed 
over hvorledes vi som organisation skal 
registrere fremover. 
 
  
 


