
 

Spurvelundskolen 
Spurvelundsvej 16 - 5270 Odense N 

Tlf. 63 75 27 00      

spurvelundskolen.buf@odense.dk 

EAN: 5798006606832     

 

 

Skolebestyrelsesmøde 
 
Dato:   Torsdag den 21. juni 2018 kl. 18-20:30 
 
Sted: Spurvelundskolen - personalerummet 
 

  
Indkaldte deltagere: Henrik Larsen (HLA), Mia Holck Kjærgaard (MHK), Louise Kirsby 

Madsen (LKM)), Jeanette Malling Jensen (JMJ), Mads Seneca Iversholt 
(MSI), Ida Solgaard Levinsen (ISL), Bjarne Pedersen (BPE), (CF) 
Camilla Farlot, (VH) Vagn Henriksen, Anne Kirstine Kajberg Riis (SR), 
Stefan Helming Kelstrup (SK) 

  
 
 
Suppleanter:   
 
Fraværende: Henrik,  
Ordstyrer: Mia,  
Udarbejdet af:  
Referent:  SR 
  

Dagsordens 
nr. 

Dagsorden Referat 

661 
Godkendelse af referat  

662 
Godkendelse af dagsorden 
 

 

663 

Udlevering af Chrombooks 
- Aftaleblanket: hvordan 

skal den se ud? 
 

- regler 
 

- andet 
 

Vi har fået 105 Chromebooks. 
Tiltænkt eleverne på mellemtrinnet til udlevering 
efter sommerferien. 
De bliver registreret til udlån. 
Forsikringsaftaler er baseret på aftalen om 
børns erstatningsansvar. 
Der skal udarbejdes en lånekontrakt pr. elev. 
 
SK og GEG har udarbejdet et udkast til 
gennemsyn. Dette godkendes. 
 
Børnene kan ikke selv installere programmer. 
Systemet fungerer sammen med vores google 
drev.  
 
Der er mulighed for at låne en Chroomebook, i 
tilfælde af reparations-ventetid. 
 
Det ville være en god ide at lave en følgetekst 
ved udgivelsen. 

- Som eks. beskriver at man selv er 
ansvarlig for at købe cover. 



-  Og underbygge punkterne i 
lånekontrakten. 

 
 

664 

Status på klubstruktur og 
SFO2 
 

- Nyt fra Børne- 
Ungeudvalget 
 
 

SFO2 
Vi har udfordringer i forhold til at leve op til de 
bestemmelser der er for fysiske rammer. 
Vi har ikke lokalerne til det som det er lige nu. 
Ventilation mangler på både blå og rød gang 
hvis SFO2 skal indrettes. 
 
Der skal etableres et klubtilbud for 5. og 6. 
årgang i vores lokalområde 2 – 3 dage om ugen. 
B og U har været i dialog med 
Spurvelundskolens private klub for at være i 
dialog om mulighederne. 
 
Stefan anbefaler en drøftelse mellem SKB samt 
bestyrelsen for den private klub. 
 
SKB har brug for et tydeligere svar på hvad der 
reelt er i spil for B og U.   
SKB vil gerne i dialog med B og U.  
 
Carsten Djursaa fra Ung Nord inviterer til dialog 
om mulighederne. SKB vil gerne deltage. 
 
Stefan arrangerer et fælles møde med Carsten i 
starten af august. 
 
 
 
 

665 

Samarbejde med Røde Kors  
- Røde Kors ønsker at 

opstille en tøjcontainer 
på skolens område, til 
indsamling af brugt – 
ønsker vi det? 

 

Vi vil gerne sige ja, under forudsætning af at: 
- Forvaltningen siger ja,  
- Vi kan komme af med ordningen hvis det 

vurderes nødvendigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAUSE og forplejning  

666 

Status på bestyrelsens 
arbejde i år 

 
- Hvad har vi lavet indtil 

Få lavet en opstart med kommende SKB hvor 
der præsenteres skolen målsætninger og 
hvorledes vi sammen kan se at SKB kan byde 
ind og understøtte. 



nu? 
- Hvor langt er vi med de 

forskellige områder, trafik 
mad, mobiltelefoner, 
toiletter m.m.?  

- Hvad skal der følges op 
på? 
 

Ideer til fortsat arbejde: 
- Trafik opfølgning: vigtigt med en klar 

beskrivelse af hvor der må parkeres. 
- Connie (trafikafd.) tilbudt at komme til 

SKB-møde og drøfte status. 
- Skole/hjem samarbejdet – hvor er vi i 

den forløb. Præsentation for ny 
bestyrelse. 

- Mobilpolitikken tages op igen.  
- Overblik over principper og værdier i en 

mere brugbar udgave så  
- Antimobbe strategi udarbejdes i mere 

brugbar udgave, som kobles med 
skolens inklusionsstrategi. 

- Skolen er ved at udarbejde en 
forældrefolder som skal give et bedre 
overblik over skolens profil 

- Synlighed for skolebestyrelsen  
 
Aftaler vi har fået i hus: 

- Mobilpolitikken bør genopfriskes op hvert 
eneste år. 

- Madpakke levering etableret. Mulighed 
om fredagen. Vi får leveret fra ”Det 
gamle mejeri” 
 

 
OBS 

- Skabene skal kunne låses i klasserne. 
Det kræver opfølgning. Der er mange 
som står åbne lige nu. 

 
  

667 

Nyt fra skolen 

• Økonomi  
 

• Nyt om personale 
 

Stefan gennemgår økomoni. 
Vi ligger fint i tråd med forventet forbrug. 
Vi forventer stadigvæk at gå ud med et overskud 
på omkring 80.000 – 
 
Vores driftsmidler bliver slugt af kravet om det 
digitale fokus. Det betyder mindre midler til alm. 
Materialer i papir m.m. 
 
Nedskæringer på ledelse justeres på alle skoler 
og har betydning for opgave fordelingen, som 
flyder ud til andre i organisationen. 
 
Velfærdsprocenten skal dække ekstra hænder 
blandt børnene. Disse afsatte midler må ikke 
afses til drift. 
 
Personale: 
Pædagog som er fritstillet dækkes af ny 
pædagog i perioden.  
 



Matematiklærer kommer tilbage fra barsel til 
oktober. 
 
Kommende skoleår: 
Skemaer og opgavebeskrivelser til både 
pædagoger og lærer udleveres i næste uge. 
Der er lavet begge skemaperioder for i år. 
 

668 

Nyt fra SFO  
 

Sommerfesten i år. 
Det fungerede rigtig godt. Børnene var meget 
optaget af at løbe frit rundt mellem posterne. 
Et hyggeligt arrangement i en uformel størrelse. 
 
SFO arbejder på flere aktivitets-tilbud for 3. 
årgang. Ture ud af huset med ”Selv-hentning af 
forældre”. Det kan sparre os en busudgift. 
Samarbejde med privat klub om overgang fra 
SFO til klubben. 
Udfordret på plads til udfoldelse. 
 
Kunne være en ide at tilmelde os SFO-festival. 
I maj måned hvert år. 
 

669 

Nyt fra elevrådet og 
rettighedsrådet 

- Legepladsansøgning 
 

Fik desværre afslag til legepladspuljen. 
10.000,- kan bruges til optimering af 
legepladsen. 
Elevrådet og rettighedsrådet skal afstemmes så 
de supplerer hinanden bedre. 
Der lægges planer for et samarbejde omkring 
tryghedsundersøgelsen. 
 
 
 

670 

Nyt fra klasser og udvalg 
 

Trafikudvalg: 
 
Kontaktudvalg:  
 
Kontaktforældre: 
0.a og 0.b  
1.a og 1.b 
 
2.a og 2.b  
3.a og 3.b 
4.a og 4.b 
5.a 
6.a og 6.b 
 
Intet nyt  

671 
Evt. 

- Forslag til dato for 
konstitueringsmøde 

Sociale medier – SK og Mia drøfter senere. 
 
 



 

Møder skoleåret 2017 - 2018 

 

Uge Dato Tidsrum 

38 21. september Kl. 17:00 – 20:00 

45 2. november Kl. 17:00 – 20:00 

50 – (julefrokost) 14. december Kl. 17:00 – 20:00 

5 1. februar Kl. 17:00 – 20:00 

12 22. marts Kl. 17:00 – 20:00 

20 17. maj Kl. 17:00 – 20:00 

25 21. juni Kl. 17:00 – 20:00 

 

Konstitueringsmøde for ny bestyrelse: 
Mandag den 20.8 
Kl. 17 til 18 
Efterfølgende: 
Møde med bestyrelsen fra Spurvehulen 
Kl. 19 til 20 
 
Stor tak til både Mia og Jeanette for deres store 
arbejde i SKB. Begge træder pr. 1 august ud af 
bestyrelsen. 
Vi er som skole taknemmelige for den indsats 
der er lagt, for at fremme skolens virke til gavn 
for alle. 
 
 
 


