
 

Spurvelundskolen 
Spurvelundsvej 16 - 5270 Odense N 

Tlf. 63 75 27 00      

spurvelundskolen.buf@odense.dk 

EAN: 5798006606832     

 

Skolebestyrelsesmøde 
 
Dato:   Mandag den 25.5.2020 kl. 17.00 – 17.45 
Sted:  Skype-møde 
 

  
Indkaldte deltagere: Aino Elmegaard Larsen (AEL), Anders Møller (AMØ), Bjarne Pedersen 

(BPE), Hanne Munk Milvertz (HMM), Jeanette Nielsen (JNI), Mads 
Seneca Iversholt (MSI), Micky Lindharth (MLI) 
 
(CF) Camilla Farlot, (VH) Vagn Henriksen, Anne Kirstine Kajberg Riis 
(SR), Mette Madsen, (MM) 

  
 
Suppleanter: Rikke Bisgaard (RBI)   
 
Fraværende:  
Ordstyrer: Mads 
Udarbejdet af: Mette og Mads  
Referent: SR 
 
(O) = Orientering – (D) = Drøftelse – (B) = Beslutning 
  

Dagsordens 
nr. 

Dagsorden Referat 

715 
Godkendelse af referat Referatet er vedhæftet. 

Godkendt. 

716 
Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

717 

Nyt fra klasser og udvalg (O) 
 
Hvordan er status efter 
genåbningen fase 2: 

- Feedback fra 
kontaktforældre. 

- Feedback fra 
medarb.rep. 

- Feedback fra ledelsen.   
(Runde) 
 

Trafikudvalg: 
 
Kontaktudvalg:  

 

Indflyvning: Enighed om at et hurtigt møde vil 
være godt. Særligt med fokus på valget til 
skolebestyrelsen og med feedback ift. 
genåbningen fase 2.  
 
Mette: I fase 2 er det stadig 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer der 
gør sig gældende. Der er stadig fokus på god 
hygiejne og kontaktreduktion. Vi overholder 1 
meters afstand fra næsetip til næsetip, og Emil 
har været ude og måle op i klasserne. Vi har 
desværre ikke plads til at 6. klasserne kan 
være her i flere timer om dagen, hvilket vi 
ellers havde håbet på. Antallet af toiletter gør 
også, at vi ikke kan have flere elever ad 
gangen. Derudover så balancerer lærer - og  
pædagogressourcerne, fordi vi har 
’dobbeltvoksen’ i de yngste klasser. I 
retningslinjerne fremgår det, at undervisningen 
stadig vil være nødundervisning, da det ikke er 
muligt at leve op til almindelige standarder for 
undervisning herunder fx timetallet. Vi 



bestræber os på, at undervisningen skal leve 
op til de vanlige faglige krav. 
 
Feedback fra kontaktlærerne: 
 
Aino: Det har været en periode, hvor eleverne 
har tilegnet sig kompetencer ift. til 
onlineundervisning. Det har givet gode 
drøftelse efterfølgende – for hvad er det den 
form for undervisning kan, som den mere 
almindelige undervisning ikke kan. Det var 
tydeligt, at klassekammeraterne savnede 
hinanden og det var godt at kunne mødes på 
skolen igen. Det er en positiv tilbagemelding 
på genåbningens fase 2. Aino fremhæver 
desuden den udendørsundervisning, som 
foregår. Meget positivt at se, og hvordan 
holder vi fast i det i fremtiden. Undervisningen 
udenfor giver en ny måde at tænke på, som 
også lægger op til andre måder at lære på.    
 
Rikke: Det er tydeligt, at det er godt at 
børnene igen kan lege sammen. Det er glade 
børn, som kommer hjem fra skole. 
 
Bjarne: Det har været en positiv proces, og de 
nye rutiner er blevet automatiseret på en 
hensigtsmæssig måde. Der er kommet en god 
rytme i hverdagen. Eleverne blev meget glade, 
da de igen måtte komme i skole – og det er et 
positivt tegn.  
 
Hanne: Den kortere skoledag har haft 
betydning for den generelle trivsel – den har 
hos nogle børn givet mere overskud om 
eftermiddagen. Eleverne har tydeligt vist, at 
det er dejligt at være samlet igen. Måske har 
der været mange af den samme slags timer, 
hvor det i det almindelige skema er mere 
variation. Det er dejligt at se og opleve 
udendørsundervisning – det håber vi 
fortsætter.  
 
Jeanette: Her fremhæves 
udendørsundervisningen og det arbejde og 
den læring, som foregår i skolehaven. Det er 
godt. Børnene har etableret nye relationer, 
hvilket er godt, at de forholder sig til andre. 
Kommunikationen på aula har fungeret godt, 
og det har været tydeligt, hvad der har 
foregået. En opmærksomhed på den 
manglende øvning af fx diktat.  
 
 
Anders: Det er forskelligt, hvordan børnene 



reagerer, men som udgangspunkt har det 
været en positiv proces, og den kortere 
skoledag gør noget positivt nogle for børnene. 
Jeg kan vedkende mig det, som allerede er 
sagt. 
 
 
Micky: Det er gode rammer, og det har 
fungeret godt i genåbningen. Jeg tilslutter mig 
flere af de andre ting, som allerede er blevet 
sagt.  
 
Mads: Hverdagen fungerer godt, men de korte 
skoledage gør at flere børn har mange timer 
alene, når de kommer tidligt hjem. Her er et 
opmærksomhedspunkt ift. en opfattelse af, at 
der ofte bliver spillet rundbold/fodbold. Det er 
en opfordring at spille rundbold om 
eftermiddagen og mere faglighed i løbet af 
skoledagen.   
 
Camilla: Det er en fordel, at der er mulighed 
for at støtte og hjælpe eleverne mere end vi 
plejer, fordi der er færre elever i klassen. Den 
kortere skoledag giver, som I andre nævner, 
flere timer hjemme og for nogle børn betyder 
det mere alenetid og tid foran computeren.       
 
Vagn: Det er gode legegrupper for børnene, 
og de er trygge ved, at de ved, hvem de skal 
være sammen med i pauserne. 
 
Tak for gode indspark, som er værdifulde i 
vores videre arbejde. 
 

718 

Nyt fra skolen (O) 

• Valg til bestyrelsen 

•  

Se tidsplan – vedhæftet. 
 
Vi skal alligevel afholde valg inden 
sommerferien – det var ellers skubbet på 
grund af Covid19.  
Onsdag den 10.6 kl. 19.00 vil der være 
valgmøde. Det foregår virtuelt, og Mads, Aino 
og Mette deltager.   
 
På valg: 
Mads – genopstiller 
Micky – genopstiller 
Bjarne – genopstiller 
 
Vi skal have en to nye suppleanter, fordi Rikke 
ønsker at trække sig.  
 
Mette skriver til forældrene i 0. klasse – det 
kunne være godt, også at have den klasse 



 
Referat godkendt af:     

     

Formand Mads Iversholt  Næstformand Aino Larsen  Forældrevalgt Bjarne Pedersen 

     

Forældrevalgt Micky Lindharth  Forældrevalgt Hanne Milvertz  Forældrevalgt Jeanette Nielsen 

     

Forældrevalgt Anders Møller  Suppleant Rikke Bisgaard  Suppleant  

   

  

Medarb.repr. Camilla Farlot  Medarb.repr. Vagn Henriksen   

   

  

Souschef Anne Kristine K. Riis  Skoleleder Mette Madsen   

 

repræsenteret i bestyrelsen. Alle interesserede 
er naturligvis velkomne til at stille op til valget. 
 
 

719 
Nyt fra SFO (O) 
 

Udelades 

720 

Nyt fra elevrådet og 
rettighedsrådet (O) 

 

Der er kommet nyt fra rettighedsrådet. Det er 
blevet tid til at eleverne kan skrive en 
ansøgning til at være med i Rettighedsrådet 
det kommende skoleår.  

721 
Evt. 

 
Vi afventer de nye meldinger centralt fra den 
8.6 vedr. covid19 og forhåbentlig en yderligere 
genåbning. 


