
 

Spurvelundskolen 
Spurvelundsvej 16 - 5270 Odense N 

Tlf. 63 75 27 00      

spurvelundskolen.buf@odense.dk 

EAN: 5798006606832     

 

Skolebestyrelsesmøde 
 
Dato:  Tirsdag den 03.11.2020 kl. 17.00 – 20.00 NB; Vi serverer smørrebrød og 

drikkelse til mødet. 
 
Sted:  Personalerummet 
 
  
Indkaldte deltagere: Aino Elmegaard Larsen (AEL), Anders Møller (AMØ), Bjarne Pedersen 

(BPE), Hanne Munk Milvertz (HMM), Jeanette Nielsen (JNI), Mads 
Seneca Iversholt (MSI), Lars Horn Rasmussen (LHR) 
 
(MH) Morten Hvistendal, (VH) Vagn Henriksen, Mette Madsen, (MM) 

  
 
Suppleanter: Micky Lindharth (MBL)   
 
Fraværende: Hanne, Bjarne, Vagn 
Ordstyrer: Mette 
Udarbejdet af: Aino, Mads og Mette  
Referent: Mette 
 
(O) = Orientering – (D) = Drøftelse – (B) = Beslutning 
  

Dagsordens 
nr. 

Dagsorden Referat 

715 
Godkendelse af referat Referatet er godkendt. 

 
 

716 

Godkendelse af dagsorden 
 

Der er ingen kommentarer til dagsordenen. 
Godkendt. 
 
Velkommen til Jeanett, ny souschef, som 
havde mulighed for at deltage i 
bestyrelsesmødet på sin første arbejdsdag på 
Spurvelundskolen. 

717 

Budgetoversigt og 
kvalitetsløftpuljen. (O) 
Jeg har inviteret Jeanette med til 
bestyrelsesmødet. Jeanette er 
sekretær og arbejder med 
skolens økonomi. 

- Indblik i økonomien pt. 
- Gennemgang af 

økonomioversigt. 

Gennemgang af økonomioversigt 2020 med 
relevante nedslag. Det ser generelt fornuftigt 
ud, og vi er på vej i en god retning. Vi er 
udfordret på drift, og der vil vi løbende have 
en opmærksomhed på.  
Udskiftningerne i personalegruppen har givet 
ekstraudgifter blandet andet på vikarer i 
overlapningsperioderne.  
I budget 21 vil vi have mulighed for at 



- Overvejelser for 
fremtiden. 

- Kvalitetsløftpuljen – 
hvordan bliver den 
brugt? 

I er velkommen til at stille 
spørgsmål, hvis I har brug for 
yderligere uddybning af 
budgettet. 

indhente det meste af underskuddet, så vi får 
en økonomi i balance. I januar kan sige mere 
præcist, hvordan det lander. 
Ifm. kvalitetsløftpuljen har vi fokuseret på 
klasserne trivsel, og vi har udarbejdet en 
procesplan for hvert årgangsteam. Vores 
inklusionsvejleder er blevet skruet op i timer, 
og der har været stor opbakning i 
personalegruppen til det nye tiltag. 
Tak til Jeanette, at du deltager i 
bestyrelsesmødet. 

718 

Lejrskoler og økonomi (B) 
- Indbetaling til lejrskole – 

nyt design, vi 
præsenterer et forslag. 

- Vi skal tage stilling til 
indbetalinger i 
fremtiden. 

Jeanette og jeg præsenterede et nyt design 
ifm. indbetalinger til skolerejse på 6. årgang.  
Der var opbakning i bestyrelsen til, at vi går 
videre med opgaven, og vi aftalte, at vi 
kommer med et mere konkret udspil til 
principper for opsparing og regler ifm. 
refundering. 
Indbetalingen til skolerejsen vil begynde i det 
indeværende skoleår. Det vil sige i januar i 5. 
klasse vil indbetalingen begynde ift. at tage på 
skolerejse i august/september 6. klasse. 
Der var også opbakning til at mindske det 
administrative arbejde i forhold til 
indbetalinger og eventuelle tilbagebetalinger 
ved et mindre overskud efter skolerejsen. 
Det mindre overskud vil kunne benyttes til et 
fælles arrangement i klassen. Vi tager punktet 
op igen på næste bestyrelsesmøde den 
13.01.21. 

719 
Spisning – der anrettes corona-
venligt! 

Det smagte herligt – flot klaret til dem der 
rundede de tre stykker☺ 

720 

Princip for 
forældresamarbejdet (D) 

- Nuværende princip er 
vedhæftet. 

- Vi skal prioritere og rette 
det til, så det er klar til 
hjemmesiden. 

Vi tog afsæt i det nuværende princip for 
skolehjemsarbejdet på Spurvelundskolen. Der 
er mange gode og fornuftige retningslinjer, 
rammer og perspektiver, men det er svært at 
danne sig et hurtigt overblik.  
Mette tilretter princippet, og udarbejder en 
’one-page’-oversigt for forældresamarbejdet 
med link til princippet. Det tages op igen i 
januar. 
 
Vi dvælede også ved kvaliteten af skole-
hjemsamtalen – altså den enkelte samtale. 
Hvad er vigtigt at have med, når tiden er 



knap? Mickey kom med et forslag til en folder, 
som kunne være en forberedelse hjemme 
inden skolehjem-samtalen.   
 
Vi drøftede, hvordan det er muligt at 
tydeliggøre forventningerne til forældrene, og 
der var enighed om at se ind i dokumentet om 
’den gode skole’. Det tager vi også op næste 
gang i januar. 
 
Tidligere har der været et møde mellem 
kontaktforældrene i klasserne og bestyrelsen, 
hvilket måske kunne være relevant igen. 
 
Det vil være muligt for Mette at benytte 
bestyrelsen ift. at få et endeligt skriv klart. 

721 

Nyt fra klasser og udvalg (O) 
 
Kort status fra årgangene: 

- Feedback fra 
kontaktforældre. 

- Feedback fra 
medarb.rep. 

 
Trafikudvalg: 
 
Kontaktudvalg:  
 
Lokale Partnerskab: 

 

Der er en opfordring fra en 
forældrerepræsentant om, at skolen inviterer 
til info-aftener. Små kurser med fagligt 
indhold.  
 
3. årgang og aktiviteter i pauserne. Når vi har 
inddelt udeområdet i zoner på grund af 
corona er det et begrænset område 3. årgang 
har. Vi er opmærksom på udfordringen, og vil 
se på, om vi kan udvide med området omkring 
skolehaven. Vi har personale til ekstra tilsyn. 
 
Der er en opfordring fra en kontaktforælder til 
at pædagogerne i indskolingen kan komme 
med en beskrivelse af klassens generelle 
trivsel. Det kan være en form for et 
barometer, som beskriver klassernes trivsel.  
 
Trafikudvalget: 
Vi har haft besøg af færdselspolitiet flere 
morgener, som har set på, hvordan 
parkeringen er omkring skolen. Det er vigtigt, 
at vi er meget opmærksomme, så vi har fokus 
på den sikre skolevej.  
 
Kontaktudvalget: 
Lars Horn Rasmussen deltager i 
kontaktudvalgsmøde, som har flyttet 
mødedato og er blevet til virtuelt møde. 
 
Lokale partnerskab:  



Det vil være muligt, at skolen kan være stedet, 
hvor de som er interesseret, mødes til et 
uformelt møde. Mødet vil være en 
forberedelse til et senere møde i 
borgmesterforvaltningen, hvor idéarbejdet 
sættes i gang ift. at arrangere borgermøder 
om det at etablere et godt lokalområde. 
Formålet er at udvikle aktiviteter, der støtter 
udviklingen i Næsbyhoved – Broby/Allesø 
området. 
Spurvelundskolen kan være centrum for 
denne udvikling, dog er det hverken skolens 
bestyrelse eller skolelederen, som skal være 
ansvarlige for forløbet. Lars og Mette er 
repræsentanter fra skolen. 

722 

Nyt fra skolen (O) 
1) Nyt om personale 
2) Nyt vedr. BIR. Superdyr og 
Ultra:Bit. 
3) Corona-anbefalingerne. 
4) Hjemmesiden. 

1) Vi har ansat en ny pædagog i Hannes 
stilling. Vi byder Cathrine velkommen den 1. 
december. 
2) Der har været afholdt et supergodt forløb 
på 4. årgang, hvor håndværk og design 
sammen med natur og teknologi har arbejdet 
med Superdyr. Vi vandt konkurrencen og 
Morten og eleverne var i radioen og i avisen. 
Godt gået! 
3) Nye restriktioner: Vi har taget en lokal 
beslutning ift. at forældrene afleverer deres 
børn uden for skolen. Der bliver for tæt på 
gangen i afleveringsperioderne, og det finder 
vi ikke hensigtsmæssigt. Derudover har vi talt 
om en coronavenlig jul, og der vil komme 
ændringer i nogle af de traditioner, som vi 
kender. Forældrene vil løbende blive 
informeret, men det vi ved på nuværende 
tidspunkt, er, at vi ikke inviterer forældre og 
bedsteforældre ind til juleklippedag. 
Aulasamlingerne forsøger vi at erstatte med 
onlinesamlinger, så vi stadig har noget fælles i 
løbet af december. 
 
4) Vi er i gang med at opdatere hjemmesiden. 
 

723 

Nyt fra SFO (O) 
1) De styrkede læreplaner 

 

Vi arbejder videre med de styrkede 
læreplaner, og vi er i gang med at tage de 
indledende forberedelser til, hvordan vi visuelt 
kan vise forældre og børn, hvordan vi arbejder 
med de styrkede læreplaner.  



 
Møder for skoleåret 2020-21 

Uge Dato Tidsrum 

36 Mandag den 31.8.20 17-20 

45 Tirsdag den 3.11.20 17-20 

2 Onsdag den 13.1.21 17-20 

8 Torsdag den 25.2.21 17-20 

14 Tirsdag den 6.8.21 17-20 

20 Onsdag den 19.5.21 17-20 

 
 
Referat godkendt af: 

    

     

Formand Aino Larsen  Næstformand Mads 
Iversholt 

 Forældrevalgt Bjarne 
Pedersen 

     

Forældrevalgt Lars Horn 
Rasmussen 

 Forældrevalgt Hanne 
Milvertz 

 Forældrevalgt Jeanette 
Nielsen 

     

Forældrevalgt Anders 
Møller 

 Suppleant Micky Lindharth   

   

  

Medarb.repr. Morten 
Hvistendal 

 Medarb.repr. Vagn 
Henriksen 

  

Hold øje med den blå væg på blå gang! 

724 

Nyt fra elevrådet og 
rettighedsrådet (O) 

- Tryghedsundersøgelse. 
- Elevrådet 

I øjeblikket er vi i gang med 
tryghedsundersøgelsen. Rettighedsrådet er i 
gang med en ny film, hvor de viser, hvad det 
er, vi arbejder videre med.  
Jeg har afholdt møde med rettighedsrådet, 
hvor vi har talt om, hvad det er for små 
forbedringer/ændringer i læringsmiljøet, som 
kan være tryghedsfremmende. Der bliver gjort 
et flot stykke arbejde i rettighedsrådet. 

725 
Evt. 

 
Tak for et godt møde med konstruktive 
drøftelser. 



   

  

Jeanett Heyde-Petersen  Skoleleder Mette Madsen   
 


