
 

Spurvelundskolen 
Spurvelundsvej 16 - 5270 Odense N 

Tlf. 63 75 27 00      

spurvelundskolen.buf@odense.dk 

EAN: 5798006606832     

 

 

Skolebestyrelsesmøde 
 
Dato:   Torsdag den 22. marts 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: Mia og Stefan 
Referent:  SR 
  

Dagsordens 
nr. 

Dagsorden Referat 

638 
Godkendelse af referat  

639 
Godkendelse af dagsorden 
 

 

640 

Trafik 
- Orientering fra 

kommunen 
- Andre tiltag 

 

Plan for skiltning til parkering gennemgås. 
Forslag: ved Kys og Kør mangler bedre oversigt 
over kørselsretningen. 
Connie (fra kommunen) kommer og kigger på 
området med SK.  
Udsyn til skilte: De er placerer for højt i Kys og 
Kør området – må gerne graves lidt længere 
ned. 
Opmærksomhed på at Kys og Kør skal afvikles 
hurtigere. 
Parkeringsmulighed langs hækken ved skolen er 
mulig – der mangler visning af denne mulighed. 
 
Politiet kommer forbi og overværer parkerings-
forløbet efter ny-skiltningen. Det er dog ikke 
muligt at aftale en bestemt dato p.t. grundet en 
mulig strejke. 
 
SK og SR har påtænkt at invitere det ny-
etablerede gartneri til en snak omkring 
trafiksituationen morgen og eftermiddag. 
 



Der er fortsat børn som har valgt at gå over ved 
rundkørslen. Det fungerer ikke og er farligt. 
SK skriver ud og orienterer til aulasamlingen 
efter påske. 
  
En opmærksomhed på at der ikke saltes på 
vores cykelsti. Bjarne og Stefan tager det op 
igen til efteråret. 
 
 

641 

Strejke og lockout 
 

- Hvem bliver berørt? 
- Konsekvenser på skolen 

og i SFO’en 
 

På Spurvelund vil vi konkret blive ramt i de 
tilfælde, hvor vores pædagogmedhjælpere har 
opgaver og alene timer med børnene. 
Se vedhæftede oversigt, som sendes ud. 
 
Stefan skriver løbende og orienterer i takt med 
at vi ved mere om strejkens forløb. SKB 
orienteres først og får tekst til gennemsyn. 
Gensidig sparring om informationsmængde og 
ordlyd. 
 
Både lærere og pædagoger er påvirket af 
strejken og lock-out.  
 
 

642 

Aula 
- Orientering og Intras 

afløser 

Aula afløser Intra og bliver den nye 
samarbejdsplatform. 
 Aula følger børnene fra 0 – 18 og skal sikre: 

• God indgang til fagportaler. 

• Overblik og nem adgang. 

• Lettere kommunikation omkring børns 
læring, trivsel, og udvikling. 

• Børnenes journaler følger barnet i 
systemet. 

• Uni-login for alle 
 
Pr. 1. august 2018 kan kun logges ind på intra 
via uni-login. 
 
Vi laver en overgangsfase i juni måned for alle. 
 
SFO: Aula har tilknyttet et komme og gå modul. 
 
Fra juni 2019 åbnes for Aula. Intra kører 
samtidigt. 
Fra august 2019 kører Aula og intra lukkes. 
 
Tjek Aula.dk – og følg med i udviklingen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

PAUSE og forplejning Rundvisning på skolens/elevernes toiletter. 
Alle toiletter er årgangsfordelt nu, og der er 
udarbejdet fin udsmykning på alles toiletter, der 
skaber ejerfornemmelser for alle. 
Vores toiletter har aldrig være så fine. 
 

643 

Valg til skolebestyrelse 2018 
- Planlægning af 

valgmøde m.m. 
- Mulige nye kandidater? 
- Andet 

 
 

Onsdag den 25.4 kl. 19.00 afholdes valgmøde til 
skolebestyrelsen. 
Mia, Bjarne og Mads deltager og fortæller om 
SKB´s arbejde. 
 
Vi skal vælge 4 nye og gerne et par suppleanter. 
 
 
 
 
 
  

644 

Nyt fra skolen 

• Økonomi  
Status på 2017 
Budgetskabelonen 
 

• Nyt om personale 
 

To nye oversigter gennemgås: 
Her er taget højde for at tallene er 
sammenlignelige og overskuelige. Efter ønske 
fra SKB.  
Jeanette er nu i samarbejde med BUF, en dag 
ugentligt,  
 
En opmærksomhed. Tildelingen til 
specialundervisning vil fremgå negativt i vores 
budget, idet vi visiterer flere end vi får budget til i 
en periode. 
 
På næste møde gennemgås kommende budget 
mere detaljeret. Hvor de sidste nye tal vil være 
opdateret i budgettet. 
 
Vi bliver en klasse mindre i år, men forventer 
ikke at det kommer til at betyde reducering af 
personale. 
 
Velfærdsmidler bruges til opretholdelse af 
ansættelser. 
 
 
 
 

645 
Nyt fra SFO  
 

SFO er værkstedsopdelt og vi har nu fået 
synliggjort vores pædagogiske bevæggrunde for 
arbejdet i de forskellige værksteder. 



På blå gang og rød gang hænger fine tavler med 
udsagn fra vores SMTTE modeller. 
 
Overgang med klubben starter typisk i maj 
måned og det forventer vi fortsat at kunne gøre 
med den nye private klub. 
 
 
 

646 

Nyt fra elevrådet og 
rettighedsrådet 

Elevrådet har møde lige efter påske. 
Tænd og sluk lys ønskes af eleverne til 
multibanen. Det står på ventelisten og skal nok 
blive aktuelt. 
Madmuligheder er nu tilstede med ”Det gamle 
mejeri”. Dette er også et stort ønske som er 
blevet opfyldt. 
Rettighedsrådet slås højst sandsynligt sammen 
med elevrådet. Sådan fungerer det bedst i 
praksis. 
 
 

647 

Nyt fra klasser og udvalg 
 

Trafikudvalg: Intet nyt 
 
Kontaktudvalg: Intet nyt 
 
Kontaktforældre: 
0.a og 0.b – har haft gode forældre 
sammenkomster. En opmærksomhed på at det 
forsat er vigtigt med lidt ekstra kendte 
ressourcer på særligt 0b. 
 
1.a og 1.b 
 
2.a og 2.b Har været en snak omkring 
parkeringsforhold og opgaven i også at få 
børnene til at cykle til skole, nu de er blevet 
ældre. 
 
3.a og 3.b 
 
4.a og 4.b 
 
5.a 
 
6.a og 6.b 
 
 

648 

Evt. 
  

En opmærksomhed. 
Børnene på rød gang bruger mobiltelefoner i 
ekstrem grad inden lektionen starter. 
De sidder alle og kigger ned i deres telefoner og 
det gør morgenen til en morgen hvor man ikke 



 

 

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 

 

får hilst på hinanden. 
Kunne det være et princip på skolen, at telefoner 
blev pakket ned 7.45. 
Det er en drøftelse værd – både for 
elevrådet/rettighedsrådet og skolebestyrelsen. 
 
Hvordan kunne vi som skolebestyrelse 
kommunikere mere med forældrene på skolen? 
 
Emneugen varer kun til torsdag. Fredagen 
bruges til fælles oprydning i starten. Slut på 
dagen samles i egne klasser og der evalueres i 
klassen med egne voksne. 
 
Torsdag er åbningsdag. 
 
 
 


