
 

Spurvelundskolen 
Spurvelundsvej 16 - 5270 Odense N 

Tlf. 63 75 27 00      

spurvelundskolen.buf@odense.dk 

EAN: 5798006606832     

 

Skolebestyrelsesmøde 
 
Dato:   torsdag den 28. november 2019 kl. 17:00-20:00 
 
Sted: Spurvelundskolen - personalerummet 
 

  
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), Stefan Helming Kelstrup (SK) 

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

Dagsordens 
nr. 

Dagsorden Referat 

748 
Godkendelse af referat Skal gøres næste gang. 

749 
Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

750 

 Orientering om 
ansættelsesforløb (O) 
 

- Forløbet fremadrettet 
 
 

Vi har haft udvælgelse af kandidater til 
ansættelse af ny skoleleder. 
4 er udvalgt. Alle har noget at byde på, som 
også er meget forskelligt. 
 
Opslaget udløb i tirsdags. 
Fint felt til slut i forløbet.  
 
Samtaleforløb: 
Anders og Mads deltager den 4.12 
Anders og Hanne deltager den 12.12 
 
Vigtigt at vi får kigget efter en skoleleder som 
kan bevare det ”nære miljø” og det gode som 
skolen er kendt for og kan. 
Vigtigt at vi får en skoleleder som kan tage fat 
på de forandringer som rammer os som skole de 
kommende år. En leder som kan bære skolen 
ind i en ny tid. 
Personen skal have en rigtige ballast. Også en 
profil som kan bringe udvikling til skolen.  



En leder med en stærk stemme med mod og 
gennemslagskraft. 
At skolens værdier bliver bibeholdt. 
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Implementering og den 
daglige brug af Aula (D) 

- Hvad oplever I som 
forældre? 

- Er der noget I 
savner? 

-  
 

Medarbejdere er godt i gang med at indtage 
brugen af Aula. Alle har taget godt imod det og 
alle er med på opgaven, trods en del 
frustrationer også er en del af omstillingen. 
 
Hvad oplever forældre: 
Udmærket redskab – nemt at navigere i.  
Positivt overrasket – lidt svært at se lektie i 
starten, men det er løst nu via min uddannelse. 
Brugervenligt og nemt at overskue. 
Mange ting som er nemmere at finde, f.eks. 
kontakter. 
 
Områder til drøftelse på P-møde i december: 
 
Hvad bruger vi overblikket til og hvad ligger i 
beskeder. Hvad er opslaget til? 
Hvor ligger de vigtige oplysninger? Hvor ligger 
nyhedsbreve?  
Svært at fravælge ”svar til alle”. Det kan give lidt 
komplikationer. 
Godt at man kan læse på mail uden at logge in. 
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Ny fraværsbekendtgørelse (D) 
- Tolkningen af/ og 

bemærkningerne til 
den nye 
fraværsbekendtgørel
se er nu kommet. 
SK giver en 
orientering, og 
herefter en drøftelse 
af, hvad det betyder 
for praksis på skolen. 

 
 

Vejledning til bekendtgørelsen sendes rundt til 
alle forældre fredag. 
Skolen har en god systematik i forhold til at følge 
fraværet hos den enkelte elev. Systemet sikrer 
at vi har overblik over hvilke sager vi skal 
arbejde tættere med. 
Sygefravær beskeden fra forældre kan sendes 
til alle i teamet. Dette gøres i kontaktbog. 
Det drøftes i MED udvalget hvordan vi gør med 
børn som kommer for sent. 
Forældrebestyrelse kan bakke op om, at vi som 
skole kan tage fornuftige pædagogiske 
vurderinger i de tilfælde hvor vi oplever dette. 
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Trivselsmålingen 
- Redegørelse for årets 

trivselsmåling. 
- Opmærksomheder 

fra hverdagen 
 

Første år med ny rapport, som indeholder færre 
spørgsmål end tidligere. 
 
Resultat overordnet set - vi har fået en rigtig god 
trivselsmåling. 
Kommende opmærksomheder vil være at have 
fokus på hvordan vi kan ”holde til” ambitioner og  



Kvalitet i hverdagen. Flere oplever at være 
udfordret på at føle de kommer bagud med 
arbejdet. 
MED udvalget har sammen valgt at pege på 
arbejdet med at støtte teamsamarbejdet 
fremover. 
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Nyt fra skolen (O) 

• Økonomi  
 

• Nyt om personale 
 

Vi har et overforbrug som knytter an til 
forflyttelsesforløbet i sommer og en 
personaleafskedigelse. 
Skolebestyrelsen mener at Spurvelundskolen 
skal kompenseres økonomisk for mangel på 
skoleleder, mens Stefan har været lånt til 
Kroggårdskolen. 
Jeanette laver budget for kommende 7 
måneder. Herefter laver vi et skøn for 
nednormeringsbehovet. 
Teknisk service overgår til by- og kultur. 
Økonomisk kan det trække ned for os i forhold til 
driftssystemet. 
Indkøbsstop har vi holdt rimeligt godt fast i. 
 
Nyt personale: 

- Sygemeldinger har vi hold på. De 
følger deres forløb og støttes af 
skolen 

- Der spores en vis metaltræthed hos 
personalet – der brænder for deres 
opgaver.  

- Vi har gode faste vikarer 
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Nyt fra SFO (O) 
 

Studerende skift sker pr. 1.12  
Workshop omkring SFO-læreplaner hvor 
Spurvelundskolen blev bedt om at holde oplæg 
på Ørbækvej med beskrivelse af hvordan vi har 
taget hul på arbejdet med læreplaner i SFO. 
Der arbejdes med besøgsdage med 
Hjalleseskolen. Inspiration til videre arbejde med 
værkstedsbaseret SFO. 
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Nyt fra elevrådet og 
rettighedsrådet (O) 

 

Elevråd ansøger om nyt til legepladsområdet. 
Rettighedsrådet har fejret UNICEF dag den 
20.11. Der var kage til alle. 
En god dag for børnene. 
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Nyt fra klasser og udvalg (O) 
 
 
 

 

Trafikudvalg: 
 
Kontaktudvalg: Mads har været til møde i 
kontaktudvalget i start november. 
Meget få fremmødte. 



 

Møder skoleåret 2019 - 2020 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Oplæg om børnene i robotbyen - var rigtig godt. 
Robotcamp bør der reklameres mere for. 
Opmærksomhed på at der undgås et for stort 
gab mellem de skoler som er langt og dem som 
ikke er kommet i gang endnu. 
 
En opmærksomhed på, at piger generelt har en 
tilbøjelighed til at tro, at de ikke kan teknologien. 
Hvordan kan vi her på skolen arbejde målrettet 
med pigerne og skubbe dem frem på banen. 
 
Vores input var bekymringen omkring 
fordelingen af økonomien til specialindsatsen. 
 
Skolevedligehold nævntes som et problem. Der 
er sat for få penge til de enheder som i praksis 
skal dele det tildelte beløb.  
 
 
 
 
Kontaktforældre: 
0.a 
1.a Rikke 
2.a og 2.b Anders, Jeanette 
3.a og 3.b  
4.a og 4.b Bjarne, Mads 
5.a og 5.b Anders, Bjarne 
6.a og 6.b Aino - 
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Evt. 
Næste møde er torsdag d. 6. 
februar. 
Skal vi rykke mødet til enten 
tirsdag eller mandag?  

Næste møde bliver den 28. januar kl. 17.00 til 
18.30 
Afrunding af budget og drøftelse af indsættelse 
af ny skoleleder. 
 
 
  
 



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 Stefan Kelstrup.   

 


