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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dato:  Tirsdag den 06.04.21 kl. 17-19 
 
Sted:  Onlinemøde på teams 
 
  
Indkaldte deltagere: Aino Elmegaard Larsen (AEL), Anders Møller (AMØ), Hanne Munk 

Milvertz (HMM), Jeanette Nielsen (JNI), Mads Seneca Iversholt (MSI), 
Lars Horn Rasmussen (LHR) 
 
Lisbeth Madsen (LM), Vagn Henriksen (VH), Jeanett Ørnstrøm Heyde-
Petersen (JØ), Mette Madsen, (MM) 

  
 
Suppleant: Micky Lindharth (MBL)   
 
Fraværende: Aino, Lisbeth 
Ordstyrer: Mette 
Udarbejdet af: Aino og Mette  
Referent: Jeanett 
 
(O) = Orientering – (D) = Drøftelse – (B) = Beslutning 
  

Dagsordens 
nr. 

Dagsorden Referat 

715 
Godkendelse af referat Referatet er godkendt. 

 
 

716 
Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen er godkendt. 

717 

Godkendelse af 
økonomioversigt(O) 
Bilag følger lige efter påske. 
 

Økonomioversigten blev gennemgået og 
derefter godkendt. 

718 

Velfærdens fundament (O) 

• Partnerskabets ideer. Se 
Lars’ forlag i bilaget. 

• Orientering om vedligehold 
og modernisering. Listen 
gennemgås – se bilag. 

Partnerskabet: 
Partnerskabet har fået mediernes 
bevågenhed og Lars er blevet kontaktet af 
Fyens Stiftstidende, der vil skrive en artikel 
om partnerskabsforløbet, da vi er den 
første skole, som er i denne parløbsproces 
med Borgmesterforvaltningen.  
Det er vigtigt, at arbejdet med 
partnerskabet kommer ud og får ’liv’, så 



lokalsamfundet får det maksimale udbytte 
af samarbejdet. Det vil samtidig også tilføre 
en politisk bevågenhed omkring vores 
område.  
 
Målet for Borgmesterforvaltningen er 
videre at kunne lave bindinger udover det 
økonomiske – mere langsigtede mål for 
partnerskabet med sit stadige afsæt i 
skolen. 
 
Der bliver etableret et møde med 
Partnerskabet forud for mødet med 
forvaltningen, så forslagene kan blive 
drøftet lokalt først.  
 
Vedligehold og modernisering: 
Oversigten med ønsker til 
moderniseringspuljen blev gennemgået. 
Puljen er til opdatering af 
undervisningsrelevante 
tiltag/læringsmiljøer. 
 
Ventilation er modernisering og ikke 
vedligehold – det er en stor udgift.  
 
Bålhytte og legeplads er et stort ønske både 
fra skolen og lokalmiljøet. Bålhytte og 
legeplads vil også være til fordel for 
lokalmiljøet (fritidsbrugere) og 
Børnehusene. Vi skal i det tilfælde være 
opmærksomme på overlap, når der skal 
deles, men det kunne løses ved brug af 
samme bookingsystem, som fritidsbrugerne 
bruger til booking af skolens faciliteter. 
Der kommer midler fra velfærdens 
fundament senere til børnehusene i 
kommunen. 
 

719 

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

- Feedback fra 
kontaktforældre. 

- Feedback fra medarb.rep. 
 

Trafikudvalg: 

Årgangene: 
Der skal fortsat være obs på brugen af 
mobiler i skole- og SFOtiden. 
 
 
 
 
 



Intet nyt. 
 
Kontaktudvalg (O):  
Referat fra Referencegruppens 

møde i februar, vedhæftet som 

bilag v. Lars. 

 

 
Lokale Partnerskab: Se under 
punktet velfærdens fundament. 

 

 
 
Kontaktudvalg: 
Referencegruppen er et forum, der kan 
være nyttigt for skolen, da man her kan 
blive hørt, hvis man som ledelse eller 
skolebestyrelse har emner, man ønsker 
belyst. Man kan følge drøftelserne og 
samtidig få indsigt i hvorledes tingene 
hænger sammen på skoleområdet - og vi 
kan få indflydelse. Referaterne er politisk 
forpligtende og retningsgivende for hvad 
forvaltningen tænker. 

720 

Nyt fra skolen (O) 
1) Status på ansatte ift. 

økonomiudmeldingen. 
2) Visionsproces. 
3) Genåbning 
4) BIR i det nye skoleår. 
5) Rettighedsarbejdet i det 

nye skoleår. 

1. Der er balance, og vi skal ikke 
modtage nye medarbejdere eller 
sende nogle i forflyttelse. 

2. JØ orienterer om den videre 
visionsproces. Indtil nu har både 
personale, forældre og elever været 
inddraget i det indledende arbejde i 
form af fælles- og individuelle 
refleksionsopgaver. Forældre og 
elever fra 4.-6.klasse har deltaget i 
spørgeskemaundersøgelse og 0.-
2.klasse har haft mundtlige 
drøftelser i klassen. Den 13/4 
afholdes der et aftenmøde for 
ledelse og personale, hvor der gives 
plads til videre drøftelser i 
personalegruppen. Outputtet fra det 
indledende arbejde skal kobles med 
outputtet fra aftenmødet, der så 
skal overleveres til en skrivegruppe, 
der vil formulere et udkast til den 
nye vision. 

3. 5.årg og 6.årg skiftes til at være 
fysisk på skolen og være hjemme til 
fjernundervisning. I 0.-2.klasse har vi 
udvidet timetallet med to lektioner, 
så vi er på samme timeantal som det 
normale skema. Vi har ikke mulighed 
for at udvide på 3. 4. og 5. og 6. 
endnu, men så snart restriktionerne 
løsnes yderligere vil vi komme til det 
almindelige timetal igen. 
Test setup: Elever, der er fyldt 12 år 
kan med samtykke blive testet på 



skolen torsdag den 8/4. Der kommer 
nye planer en uge af gangen. 
 

4. BIR: Kathrine deltager i de 
obligatoriske kurser. Lokalt på 
skolen er der fokus på at lave en 
fagdag hvor teknologien er i fokus.  
Skolen er desuden med i pilotprojekt 
med nat./tek. og billedkunst 
sammen med to andre skoler. Det 
skal afføde en videndeling til andre 
skoler. 
Makerspace deltager vi først i til 
næste år. 

 

721 

Nyt fra SFO (O) 
1) Orientering om hverdagen. 

ForårsSFO: 
De er kommet godt fra start. Der er god 
stemning og positiv dynamik i 
børnegruppen. 
 
Værkstederne er startet og vi har Legeøen, 
som er et bogstavværksted, hvor børnene 
gennem sammenhængende leg og 
fortælling får mulighed for at udvikle deres 
sprog og fantasi. Tilgangen til den sproglige 
udvikling ligger helt i tråd med Odense 
kommunes strategi for sprog i dagtilbud og 
skole, som skolen naturligvis følger. 
Sideløbende med det, har vi også et 
talværksted hvor den legende tilgang er den 
samme.  
Sideløbende med værkstederne er der til 
stadighed et stærkt fokus på leg, tryghed, 
trivsel og relationer. 
 
 
 
 
SFO: 
SFO er udfordret i ikke at kunne køre de 
traditionelle værksteder, der her i 
coronatiden er henlagt til aktiviteter i 
klasserne. Forældrene har modtaget et 
skema over aktiviteterne, så de kan følge 
med.  
Bussen, som er vores visuelle udtryk af den 
pædagogiske plan er nu blevet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 17-19 

10  Torsdag den 11.03 17-19 

14 Tirsdag den 6.4.21 17-19 

20 Onsdag den 19.5.21 17-19 

22 Torsdag den 3.6.21 17-19 m spisning 

 

vægophængt på blå gang. 
Forsiden på den pædagogiske læreplan, der 
pt ligger på skolen hjemmeside, vil blive 
ændret med et forsidebillede af bussen. 
 
 

722 

Nyt fra elevrådet og 
rettighedsrådet (O) 

- Nyt rettighedsråd - 
tryghedsvandringerne 

MM og JØ har afholdt møde med 
rettighedsteamet ift at få planlagt 
rettighedsrådets arbejde hen over 
skoleåret. 
Teamet har fået overdraget 
”tryghedsvandringerne”, som skal 
færdiggøres. Kælder og omklædningsrum er 
fokusområder. 

723 

Evt. 
NB. En kalenderjustering  

Klubben:  
En efterspørgsel på, hvordan man i en 
coronatid, kan introducere eleverne til 
klublivet.  
Skolens to klubmedarbejdere bliver 
inviteret med til næste bestyrelsesmøde. 
 
6.årg. – afslutning?: 
Afslutningen på deres Spurvelundtid kan 
afvikles efter samme princip som sidste 
skoleår, der også var ramt af nedlukning. 



 
Referat godkendt af: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     

Formand Aino Larsen  Næstformand Mads 
Iversholt 

 Forældrevalgt Lars Horn 
Rasmussen 

     

Forældrevalgt Anders 
Møller 

 Forældrevalgt Hanne 
Milvertz 

 Forældrevalgt Jeanette 
Nielsen 

     

Suppleant Micky Lindharth  Medarb.repr. Lisbeth 
Madsen 

 Medarb.repr. Vagn 
Henriksen 

   

  

Souschef Jeanett Heyde-
Petersen 

 Skoleleder Mette Madsen   

 


