
 

Spurvelundskolen 
Spurvelundsvej 16 - 5270 Odense N 

Tlf. 63 75 27 00      

spurvelundskolen.buf@odense.dk 

EAN: 5798006606832     

 

 

Konstituerende skolebestyrelsesmøde 
 
Dato:   mandag den 20. august 2018 kl. 17:00-19:00 
 
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:  
Ordstyrer: Stefan 
Udarbejdet af: Stefan og Mads  
Referent: SR 
 
(O) = Orientering – (D) = Drøftelse – (B) = Beslutning 
  

Dagsordens 
nr. 

Dagsorden Referat 

672 
Godkendelse af referat  

673 
Godkendelse af dagsorden 
 

Gennemgang af dagsordenspunkter. Ingen 
tilføjelser. 
 

674 

Velkomst 
 

Stefan byder velkommen.  
Ingen fraværende til dette, årets første møde, 
hvor vi har konstituering af ny skolebestyrelse. 
 

675 

Kort præsentation med jeres 
forventninger til 
skolebestyrelsesarbejdet? (O) 
 

 
 

Bjarne Pedersen, barn i 3b.  
- Vigtigt at engagere sig i sine børns skole. 

Man udvider sit netværk som forældre i 
skolen. 
 

Ida Solgaard Levinsen, børn i 2a og 4a:  
- Godt med medindflydelse, så man kan 

sætte retning. Så er det generelt 
spændende at være med. 

 
Mads Seneca Iversholt, børn i 3b og 1a:  

- At få mulighed for at påvirke mine børns 
hverdag og at være med til sætte 
retningen. Hvad er det skolen vil?  



 
Aino Elmegaard Olesen, børn i 2a og 5b: 

- At påvirke børnenes hverdag og styrke 
samarbejdet. Godt at vide hvad der 
foregår. 
 

Anders Juhl Møller, børn i 1b og 4b: 
- Godt vi kan bevare skolen og få 

mulighed for at påvirke til videre virke. 
 
Hanne Munk Milvertz, børn i 3b, 6a og I Bhv. 

- Dejligt at kunne have indflydelse på sine 
børns hverdag. Interesseret i 
lokalområdet på børnenes vegne. 

 
Jeanette Nielsen, børn i 1a og i Bhv. 

- Lokalsamfundets styrke betyder noget. 
Spændende at bevare det lokale islæt. 
Præge skolen i positiv retning. At vi 
beslutter noget sammen. 

 
Micky Bøgevad Lindharth, børn i1b og i Bhv. 

- Godt at være med i børnenes hverdag 
og koble den sammenhæng. 

 
Stefan, skoleleder 

- Værdsætter de engagerede 
skolebestyrelser vi har være heldige at 
have. 
 

Anne Kristine, Souschef 
- Skolebestyrelsesarbejdet bidrager til at 

gøre skolen stærk og markant. 
 

Camilla Schak Farlot, lærer, vejleder, TR for 
lærerne, elevrådsrep. 

- Er tæt på skolens virke via sine mange 
roller og kan godt lige at knytte 
forældrene til den indsigt. 
 

Vagn Henriksen, pædagog, TR for pædagoger 
- At være med i skolens udvikling i alle 

områder er vigtigt. 
 
Rikke Linde Bisgaard, børn i 0a og 3b, 

- Spændende at komme tættere på 
børnenes hverdag og påvirke trivslen. 

 

676 

Konstituering – der vælges (B)  
 

- Formand 
- Næstformand 

Formand: 
Mads Seneca Iversholt vælges til formand.  
 
Næstformand: 
Aino Elmegaard Olesen vælges til næst 
formand. 



 
Der kan vælges ny formand og næstformand, 
hvis der opstår behov for dette. 
 
 
 
 

677 

Praktisk information (O) 
- Dagsorden og referat 
- Forretningsorden 
- Tavshedspligt 

Dagsorden og referat: 
Stefan udarbejder dagsorden i samarbejde med 
formand eller næstformand. 
Ønsker til dagsorden indgives til formand Mads 
eller til Stefan. 14 dage før mødet. 
 
Anja Møller (skolesekretær) lægger 
skolebestyrelsens referater på ForældreIntra.  
 
Kommende skolebestyrelsesmøder lægges ind i 
ForældreIntras kalendersystem. Det giver 
mulighed for en advisering i mailsystemet. 
 
Kommunikation vil foregå primært via 
ForældreIntra. Dette for at overholde den nye 
persondata lov. 
 
 
Forretningsorden: 
Stefan: gennemgang af forretningsordenen. 
 
Vores erfaring er, at færre og længere møder er 
mere givtigt for drøftelser, frem for mange og 
kortere møder. 
 
Vi har tradition for at invitere alle suppleanter 
med til vores møder. 
 
Vi har også god erfaring med at invitere ”gæster” 
til oplæg og information i forhold til relevante 
emner. 
 
Skolebestyrelsens møder kan indeholde 
informationer, som er omfattet af tavshedspligt. 
Stefan giver eksempler. 
 
Ved beslutningsprocesser. 
Vi skal have en opmærksomhed på at 
medarbejdere og elevrepræsentanters 
stemmemulighed mangler i vores passus. 
SK tilføjer, at der også skal være 1 medarbejder 
repræsenteret før skolebestyrelsen er 
beslutningsdygtige. 
 
Elever indbydes ved relevante emner. 
Elevrådet går fra 4. til 6. klasse. 
 



Rettighedsrådet og elevrådet har fælles møder i 
forhold til tryghedsvandringen. 
Begge grupper står sammen om flere 
fællesmøder også fremadrettet. Vi må ikke slå 
elevrådet og rettighedsrådet sammen.  
 
 
Skærpelse til godkendelse af referat: 

- Referat rundsendes til gennemsyn inden 
offentliggørelse. 

- Inden for 7 dage anses det for 
stilsigende samtykke. 

- Underskrift påføres på efterfølgende 
SKB møde. 

Passus tilføjes til forretningsorden. SK  
 
Skolebestyrelsens økonomi: 
Der bruges typisk penge på gaver, 
erkendtligheder for det pædagogisk 
fagpersonales arbejde – arrangementer til fælles 
trivsel og støtte til skolens traditioner.  
 
SKB medlemmer får et Medlemskab til 
foreningen skole og forældre: 
 
Der er dueslag til alle medlemmer af SKB. SK 
viser hvor det er. 
 
 
 

678 

Årshjul for bestyrelsens 
arbejde (D) 

- Møderække for 
bestyrelsesmøder (B) 

Det besluttes at: 
Skolebestyrelsens møder skal ligge på rullende 
dage. Mandage til torsdage. 
I tidsrummet fra 17.00 til 20.00. 
SK planlægger en møderække. 
 
Drøftelse: 
Årshjul for SKB arbejdet: 
Mads:  
Hvordan kan vi engagere os i emner, som også 
ligger lidt uden for det alm. SKAL ting som vi 
naturligt får forelagt i kraft af vores opgave. 
Vigtigt at vi som skolebestyrelse får lavet en 
strategi for et par udvalgte områder, som vi 
gerne vil være med til at løfte skolen på. 
 
Som skolebestyrelse kunne vi godt forbedre: 
Kommunikationen med andre forældre på 
skolen og synligheden af skolebestyrelsen. 
 
Det vil være interessant at høre fra 
medarbejdere, hvilke emner der kunne være 
gavnlige at tage fat på som skolebestyrelse. 
F.eks de store børns muligheder i SFO kunne 



styrkes. 
 
Der er stemning for at lave et 2-årshjul. 
SKB vil rigtig gerne høre om hvilke emner 
medarbejdere kunne bruge hjælp til.  
 
Det bliver et punkt på mødet til næste 
skolebestyrelsesmøde, som en forløber for at 
planlægge et 2-årshjul for bestyrelsens arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

675 

Nyt fra skolen (O) 

• Økonomi  
 

• Nyt om personale 
 

Personale: 
- Magna vender tilbage fra barsel til 

oktober. Mads er kendt vikar imens. Han 
har en god relation til børnene og er 
ansvarlig i sit opfølgende arbejde med 
fagene. Han er driftssikker. 

 
Økonomi: 

- Oversigten udleveres til hvert møde. SK 
gennemgår til fælles indsigt. 

- Vi forventer fortsat at gå ud med et lille 
overskud. 

- Sygefraværet er lavt, ligger på 2,9 dage 
pr. medarbejder. 

- Vikarkontoen er høj – grundet den store 
kursusafvikling. Kendt fravær er den 
primære årsag. 

- Forvaltningsbudget, reguleres 2 gange 
om året.  

- Større reguleringer gennemgås altid af 
SK 

- Vi får mindre løn til sekretærtid, da vi 
ikke er en overbygningsskole. Der 
bruges lønkroner fra ledelse for at dække 
den post. 

- Vi har 7 (8) børn som p.t. er visiteret til 
andet skoletilbud. De 3 står vi selv for. 

- Vi får 340.000 i det samlede budget til 
dækning af arbejdet med særlige 
indsatser. En tildelingsmodel i Odense, 
som er udregnet ud fra socioøkonomiske 
forhold.  

- Det kunne være et arbejde for SKB at 
være i dialog omkring rimeligheden i den 
tildelingsmodel for vores skole. 

- Vi kører et stramt budget år i år. 



 

Møder skoleåret 2018 - 2019 

Uge Dato Tidsrum 

40 01.10.2018 17 - 20 

47 20.11.2018 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 

   

 

 

 

 

 

 

 

- Vi får lov til at beholde et evt. overskud – 
men skal advisere et forventet niveau, 
der skal overholdes.  

679 
Nyt fra SFO (O) 
 

Vi er kommet godt i gang og har haft en god 
sommer med børnene. 

680 
Nyt fra elevrådet og 
rettighedsrådet 

 

 
 
 

681 

Nyt fra klasser og udvalg (B) 
 

- Valg af kontaktforældre 
 

 

Trafikudvalg: 
Når vi laver årshjul for SKB, vurderer vi på 
behovet for et trafikudvalg. 
 
Kontaktudvalg:  
Mads 
 
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 
 

682 

Evt. 
- Tilmelding til introforløb 

for nye skolebestyrelser. 
 

 
SK sender tilmelding over mail til alle vedr. dette 
forløb. 
SK anbefaler deltagelse. SK deltager. 
Det er også for suppleanter.  
Det vil være fint, med en tilkendegivelse af hvem 
der deltager. 
 



Referat af drøftelser omkring ny klubstruktur for skoler i randområder. 

Evaluering af ny klubstruktur angiver, at der er behov for at nytænke struktur for området her på 

Spurvelundskolen. Intentionen er at tilbyde klubtilbud som gælder for 5. og 6. klasse. 

 

Vi skal drøfte muligheden for et mere sammenhængende tilbud som inkluderer 5. og 6. klasse, i 

den private klub vi har for nuværende. 

 

Der vælges 2 skolebestyrelses medlemmer til deltagelse i et møde sammen med Carsten Djurså. 

Hanne – hvis mødet afholdes i dagtimerne. Mads er standby. 

 

Tilbuddet går på: 

2 medarbejdere 

12 – 14 timer incl. forberedelse. 

2 x 6 til 9 timers åbningstid. 

 

Hvad kan alternativet være her? 

- Der følger igen penge til istandsættelse 

- Placering må nødvendigvis være nuværende placering. 

- Dobbelt udnyttelse af klasselokaler er ikke en god løsning. 

 

Spurvehulens betragtninger. 

Meget åbne for et samarbejde og vi er meget fleksible. 

Vi kan bare ikke gå ind for et tilbud, som bliver dårligere end det vi har i dag. 

Nuværende arbejdstid: 

12 timer 

2 personer er på. 

 

 

Åbne drøftelser: 

Måske kunne vi kombinere nogle løsninger, så det både var klubbetalt for 4. klasserne og et evt. 

mindre beløb for mere åbningstid for 5. og 6. klasserne. 

 

Vi vil gerne opbygge et samarbejde med ungecentret. Det har bare været svært, som det har været 

ind til nu. 

 

Vi har nu kun 8 timers åbningstid. 

Sårbart når det er SP og CM som er alene lige nu. 

Nuværende struktur er meget stram. Al økonomi går til lønninger. 

 

Måske noget administration, som kan styres fra skolen. 

 

Hvor meget forventes det, at vi skal deltag i UngNord arrangementer, hvis SP og CM tilknyttes 

UngNord.  

 

Kan man forestille sig en kombination, hvor den lokale bestyrelse overtager en del opgaver fra 

UngNord i forhold til CM og SP. 

 

Det kunne være fint hvis SP og CM fik fastansættelserne her på skolen, så vi lånte dem til 

UngNord. 

(OBS på at vi som skole kan komme til at hænge på en lønudgift hvis tilbuddet så stopper.) 

 



Tilbuddet forventes drøftet således at iværksættelse kan pågå til 1. januar senest.  

 

Ønsker: 

CM og SP som de faste ansatte 

Godt med forsættelse af eksisterende bestyrelse 

Ansættelsesforhold skal gå igennem. 

Åbningstiden skal drøftes  

Vi ønsker ikke en aftenklub. 

Vi tager ikke afstand fra en brugerbetaling. 

Evt. en ekstra betaling for 5. og 6. kl. for en ekstra åbningsdag til dem. 

Muligheder for at være med i UngNord. Men vi kan ikke forpligte os til at være med hver gang. 

Vigtigt at vi signalerer det er et supplement som giver os et frirum til at holde fast i vores 

åbningstider som de er nu. 

I den bedste udgave: 

- Det kunne være rart hvis vi selv stod for at hente vikarer ind. 

- Mødepligt i forhold til UngNord arrangementer, skal kunne balancere 

- Der skal aftales hvilke møder der skal gås til. 

 

 

 

 

 

 

 
Referat godkendt af:     

     

Formand Mads Iversholt  Næstformand Aino Larsen  Forældrevalgt Bjarne Pedersen 

     

Forældrevalgt Ida Levinsen  Forældrevalgt Hanne Milvertz  Forældrevalgt Jeanette Nielsen 

     

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.   

 


