
 

Spurvelundskolen 
Spurvelundsvej 16 - 5270 Odense N 

Tlf. 63 75 27 00      

spurvelundskolen.buf@odense.dk 

EAN: 5798006606832     

 

Skolebestyrelsesmøde 
 
Dato:   Mandag den 31.8.2020 kl. 17.00 – 20.00 
Sted:  Personalerummet 
 

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

(BPE), Hanne Munk Milvertz (HMM), Jeanette Nielsen (JNI), Mads 
Seneca Iversholt (MSI), Lars Horn Rasmussen (LHR) 
 
(MH) Morten Hvistendal, (VH) Vagn Henriksen, Mette Madsen, (MM) 

  
 
Suppleanter: Micky Lindharth (MBL)   
 
Fraværende: Jeanette, Bjarne 
Ordstyrer: Mads og Mette 
Udarbejdet af: Mette og Mads  
Referent: Mette 
 
(O) = Orientering – (D) = Drøftelse – (B) = Beslutning 
  

Dagsordens 
nr. 

Dagsorden Referat 

715 
Godkendelse af referat Godkendt 

 
 

716 
Godkendelse af dagsorden 
 

Gennemgang af dagsordenpunkter. Ingen 
tilføjelser. 

717 

 
Velkomst 

Mette byder velkommen til årets første møde, 
hvor vi har konstituering af bestyrelsen. 
Velkommen til Lars, som er ny 
forældrerepræsentant, og velkommen til 
Morten, som er ny TR for lærerne. 

718 

Kort præsentation af jeres 
forventninger til 
skolebestyrelsesarbejdet (O) 

Mads 
- Være med til at ’linket’ mellem skole og 

forældre bliver stærkere. Benytte os af 
den gode forældreopbakning, som vi 
har på Spurvelundskolen. Nysgerrig på 
hvordan kan vi udvide, så flere 
forældre kan få indblik i bestyrelsens 
arbejde. Det ville være godt med flere 
input fra andre forældre. 

 
Aino 

- Jeg vil gerne arbejde videre med 
skolens principper og politikker, så vi 
følger det, som vi er begyndt på til 
dørs. Jeg er også interesseret i, 
hvordan vi kan være med til at styrke 



skolen. 
Vagn 

- At vi er med i udviklingen på alle 
områder i skolen. 

 
Mickey 

- Jeg har og er tilfreds med bestyrelsens 
arbejde. Det vil blandt andet være 
oplagt at se på formen for skole-hjem-
samtaler. Skal der stadig være den 
samme mængde tid til alle elever? 
Hvordan skal skole-hjem-samtalerne 
være i fremtiden? 

 
Lars 

- Jeg er åben overfor det nye 
samarbejde i bestyrelsen, og jeg vil 
gerne arbejde for at vi involverer flere 
forældre i arbejdet omkring skolen.  
Jeg ser gerne, at vi er en arbejdende 
bestyrelse. 

 
Anders 

- Vi har tidligere talt om hvordan vi 
tiltrækker elever udenfor distriktet. Det 
er ærgerligt, hvis der er mange elever, 
som gerne vil på Spurvelundskolen, 
men ikke må på grund af opdelingen i 
distrikter. Hvordan arbejder vi med 
branding af Spurvelundskolen? 

- Derudover er det vigtigt, at vi stadig har 
fokus på trafiksikkerhed omkring 
skolen – tydeliggørelse af 
parkeringsforbud. 

 
Morten 

- Styrke samarbejdet med forældrene. 
Vigtigt at forældrene holder den 
positive omtale om skolen, så børnene 
oplever, at der er opbakning hele vejen 
rundt. 

Mette 
- Arbejdet i skolebestyrelsen kan være 

med til at styrke skolen, så den står 
stærkt i lokalmiljøet. 

- Meget taknemmelig over det store 
arbejde, som bestyrelsen har gjort i 
forbindelse med ansættelser – vigtig, at 
vi også få forældreperspektivet med i 
vores arbejde. 

 

719 

Konstituering – der vælges (B) 
 

- Formand 

Formand: 
Aino Elmegaard Larsen 
 



- Næstformand 
 
NB: Underskrift på opstillingsliste. 

Næstformand: 
Mads Seneca Iversholt 
 
Der er underskrifter på opstillingslisten. Bjarne 
mangler. 

720 

Praktisk information (O) 
- Dagsorden 
- Forretningsorden 
- Tavshedspligt 
- Mødeplan 

Dagsorden og referat 
- Mette udarbejder dagsorden i 

samarbejde med formand og 
næstformand. Hvis der er ønsker til 
dagsordenen sendes de til Mette 14 
dages tid før bestyrelsesmødet. 

- Anja på kontoret lægger referatet på 
hjemmesiden. 

- Kommende bestyrelsesmøder lægges i 
kalender i aula. 

- Kommunikationen vil primært foregå i 
aula. 

Forretningsorden 
- Vi holder fast i færre og længere 

møder, som gør det muligt med flere 
drøftelser, hvor vi kan komme i 
dybden. 

- Vi holder fast i at invitere suppleanter 
med til vores møder. 

- Vi holder også fast i at invitere ’gæster’ 
til oplæg og information i forhold til 
relevante emner. 

- Skolebestyrelsens møder kan 
indeholde informationer, som er 
omfattet af tavshedspligt/GDPR. 

 
Referat rundsendes til gennemsyn inden 
offentliggørelse. 
Inden 7 dage anses det for stilsigende 
samtykke. 
Underskrift påføres på efterfølgende SKB-
møde. 
 
Skolebestyrelsens medlemmer får et 
medlemskab til foreningen ’Skole og forældre’. 
 
Det vil være muligt at invitere rettighedsrådet 
og elevrådet med på et møde. Sådan at vi 
dvæler et øjeblik ved deres rettigheder. Online 
møder – giver også mening. 
Deltage to gange på et år. Det første punkt på 
dagsordenen. 
 
Der vil blive serveret mad på sidste møde op 
til jul og sidste møde op til sommerferien. 

721 
Nyt fra klasser og udvalg (O) 
 
Kort status på skolestart: 

 
Mickey: 

- Der er elever måske særligt på rød 



- Feedback fra 
kontaktforældre. 

- Feedback fra medarb.rep. 
- Feedback fra ledelsen.   
(Runde) 
 

Trafikudvalg: 
 
Kontaktudvalg:  

- Opgaver og datoer ifm. 
implementering af den nye 
kontaktudvalgsstruktur 
(Se bilag) 
Valg af repræsentant. 

 

gang, som oplever, at det er kedeligt i 
pauserne. Der er ikke de store 
muligheder for at lege på det lille 
område ved rød gang.  

Mette fortæller, at der allerede er talt om en 
turnusordning, så eleverne på rød gang kan 
komme op til græsset. 
 
Morten nævner, at det måske vil være en 
mulighed at åbne op for natur- og teknik-
haven. Vi taler på skolen om tilsyn, hvis vi 
åbner for natur -og teknikhaven. 
 
Anders 

- Lejrskole-samtalerne har fyldt meget 
på forældremøderne. Ellers har det 
været en god start. 

Lars 
- Der er forældremøder senere, så jeg 

har ikke så meget med endnu. 
 
Medarbejdere-repræsentanter 

- Nye medarbejdere – mange gode 
ansøgere. 

- SFO – værkstederne er kommet i gang 
igen. 

 
Trafikudvalg: 

- Ikke et udvalg pt.  
- Vigtigt at være gode rollemodeller, når 

vi voksne cykler fra skolen. Vi skal 
cykle over i lyskrydset og ikke i 
rundkørslen.  

 
Kontaktudvalg: 
 
Mette præsenterer de nye vedtægter for 
kontaktudvalget.  
Lars Horn Rasmussen – vil gerne stille op. 
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Nyt fra skolen (O) 
1) Nyt om personale 
2) Økonomi 
3) Ansættelse af ny souschef. 

4)Lokale velfærdsaftaler for Næs-
byhoved Broby. 
5) Overflytning af teknisk service til 
BKF (en del skoler i Odense 
arbejder på en fælles henvendelse 
til Byrådet). 

1) 
Nye medarbejdere – mentorordning, de er 
blevet taget godt imod, og det er dejligt at 
opleve en stor imødekommenhed i 
personalegruppen. 
Kontinuiteten i personalegruppen er vigtig. Når 
der er opbakning fra bestyrelsen og fra 
forældrene mere generelt – er det tydeligt at 
mærke i personalegruppen.  
 
Kulturen, fællesskabet og sammenholdet i 
personalegruppen, hvordan kan vi finde 
hinanden – og hvordan kan vi styrke 
sammenholdet? En vigtig drøftelse, som vi 



skal have i personalegruppen. 
 
2) 
Mette præsenterede økonomioversigten for 
januar 2020 til juli 2020. Det ser fornuftigt ud, 
og vi er på vej i den rigtige retning. Forbruget i 
juli er stigende, da vi gør klar til det kommende 
skoleår. Vi har i år fået nye licenser i forhold til 
fagportaler, og der er købt mange bøger. 
Det fremgår desuden, at ejendomsdriften har 
fået et noget mindre budget, da BKF fra 
årsskiftet har overtaget ejendom og 
vedligehold. 
 
3)  
Stillingen er nu slået op, og der er allerede 
ansøgere, og flere besøg i den kommende 
uge er i kalenderen. 
Fra bestyrelsen deltager følgende i 
ansættelsessamtalerne: 
Mads, Aino den – 29.9 
Mads den – 17.9 
 
4) 
Lokale velfærdaftaler: 
Mads er blevet kontaktet af 
borgmesterforvaltningen. De ønsker hjælp fra 
skolebestyrelsen til at pege på ca. 8 
personer/repræsentanter, som kan deltage i 
to til tre borgermøder om året. Som bl.a. kan 
være med til at sætte fokus på de lokale 
goder. Og netop være med til at drøfte, 
hvordan vi kan styrke lokalområderne. 
 
Fra Spurvelundskolen deltager 
Lars Horn Rasmussen 
Mette Madsen 
 
Idrætsforeningen bliver inviteret. 
 
Mads skriver om initiativet til Lars og Mette. 
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Nyt fra SFO (O) 
1) De styrkede læreplaner 

 

Pædagogerne er i gang med planlægningen af 
de styrkede læreplaner. Der kommer to 
pædagogiske eftermiddage for pædagogerne, 
hvor de kan gå i dybden med planlægningen. 
Hanne er koordinator i implementeringen. 

724 
Nyt fra elevrådet og 
rettighedsrådet (O) 

Der har været en rettighedsdag, hvor eleverne 
har gjort klar til skoleåret. Væggen i kælderen 



 

Møder for skoleåret 2020-21 

Uge Dato Tidsrum 

36 Mandag den 31.8.20 17-20 

43 Tirsdag den 20.10.20 17-20 

2 Onsdag den 13.1.21 17-20 

8 Torsdag den 25.2.21 17-20 

14 Tirsdag den 06.04.21 17-20 

20 Onsdag den 19.5.21 17-20 

 
 

Referat godkendt af: 

    

     

Formand Mads Iversholt  Næstformand Aino Larsen  Forældrevalgt Bjarne Pedersen 

     

Forældrevalgt Lars Horn 

Rasmussen 

 Forældrevalgt Hanne Milvertz  Forældrevalgt Jeanette Nielsen 

     

Forældrevalgt Anders Møller  Suppleant Micky Lindharth   

- Rettighedsdag, 
Aulasamling, 
Klassecharter, fordeling 
af toiletter. 

- Elevrådet 

er blevet opdateret med ’hænder’. Kig gerne 
på skolens facebookside, hvor I kan se det. 
Aulasamlingerne er båret af rettighedsrådet, 
og det er dejligt at opleve, hvor gode børnene 
bliver til at præsentere deres budskaber. 
Den 18.8 havde klasserne klassecharter, hvor 
der også var lagt op til at klasserne kunne 
arbejde med rettighederne. Hanne og Andreas 
har været behjælpelige med gode råd og 
ideer. 
Toiletterne er blevet fordelt mellem årgangene, 
og hvis der kommer flere corona-regler igen, 
vil vi selvfølgelig følge dem. 
De nye medarbejdere vil i løbet af oktober 
blive inviteret til en lille 
temaeftermiddagsmøde, hvor Hanne og 
Andreas præsenterer de vigtigste principper 
bag Rettighedsskolen.  
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Evt. 
 

Der har været ’gæster’ (unge mennesker) på 
legepladsen en aften, som har gjort 
uhensigtsmæssige ting. Der har ikke været 
hærværk, men vi vil stadig gerne have at 
vores elever kan færdes trygt på skolen i 
fritiden. Hvis I er på en aften gåtur, så gå 
gerne en tur gennem skolen – så samler de 
unge mennesker sig ikke og finder på uheldige 
aktiviteter. 



   

  

Medarb.repr. Morten Hvistendal  Medarb.repr. Vagn Henriksen   

Afventer nyansættelse   

  

Souschef   Skoleleder Mette Madsen   

 


