
Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 30.03.2017 

Til stede: Karen, Lone, Maja, Martin, Pernille, Peter, Joan, Lotte, Christin, Dorthe, Stine 

Fraværende: Christine 

Referent: Stine 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

2. Elevrådsnyt/ Peter el. Tobias 

Forslag om tre forskellige koncepter til gallafesten, så festen er forskellig hvert 
år. Fx gallafest, sommerfest og temafest. 

Forslag til forbedring af skolegården: Udendørs bordtennisbord. (Lotte og Louise 

søger en pulje). Optegning af banerne, det kan eleverne evt. stå for. Reparation 
af vandhanerne på gårdtoiletterne.  

Elevrådet ønsker at vide, hvorfor det ikke er muligt at komme på skolerejser til 
udlandet - Svar: Det er for dyrt både for skolen og for forældrene og mange børn 

rejser med deres familie. 

3. Mobil-praksis på mellemtrin/ Christin 

Alle er kommet i gang og der er skabe i alle klasser, som kan aflåses. 6. Årgang 
har ikke været ubetinget begejstret for idéen, men er også kommet i gang nu. 

Der er masser af aktivitet i skolegården. 

4. Unge og digitale medier, evaluering af arrangementet/ Karen og Pernille 

Oplægsholderen var god. Der var mange faktuelle oplysninger, bl.a. om 
lovgivning på området. Eleverne virkede interesseret. Der kom nogle kække 

bemærkninger undervejs, men de blev færre i løbet af oplægget. Det var 
tankevækkende, at så mange af de unge kendte til de forskellige hadegrupper.  

Om aftenen var der ca. 150 fremmødte. 

Det var et godt samarbejde med skolebestyrelsen på Paarup Skole. 

Der kommer et evalueringsmøde i nærmeste fremtid. 

Lotte: Det var ikke alle elever, der havde fået lige meget med sig fra oplægget. 

Drøftelserne skal holdes ved lige i klasserne. 

5. SFO-2/ Stine 

Der er en forhåndstilkendegivelse på 44 børn. Børnene på 3. Årgang er blevet 
spurgt om, hvad de forstiller sig og ønsker, at en SFO2 skal indeholde. De mener, 

at forskellen mellem SFO og SFO2 er, at de store kan være sig selv i egne lokaler. 
Der vil blive udskrevet en konkurrence i løbet af foråret om at finde et nyt navn 



til SFO2. Forældrene til børn på 3. årgang vil blive inviteret til et møde, hvor de 

kan informeres om SFO2 samt få mulighed for at tilkendegive deres egne tanker, 
idéer og ønsker. Maja foreslår, at de nuværende klubbørn spørges om, hvad der 

får dem til at bruge klubben. 

6. Klassekasse, Skole & Forældre/ Martin 

Der er ikke nogle regler for brug af klassekassen. Skole & Forældre har 
beskrevet, hvad klassekassen normalt bliver brugt til og Tarup Skoles 

retningslinjer ligger tæt op ad denne beskrivelse. 

Problemstilling: Der bliver spurgt, om klassekassen må bruges til transport i 
forbindelse med undervisningsudflugter. Det er en udfordring, da folkeskolen og 

dermed undervisningen er gratis; at det ikke er alle forældre, der betaler til 
klassekassen, idet det er frivilligt; at eleverne ikke har mulighed for at komme på 
udflugter udenfor Odense, da skolen ikke har midler til transport. 

Maja udarbejder et forslag til en ny beskrivelse af retningerne for klassekassen, 

som skal tydeliggøres på kommende forældremøder, så alle ved, hvad 
klassekassen kan gå til. Forslaget kommer på næste SB-møde. 

7. Det internationale arbejde på Tarup Skole/ Lotte 

Alle lærere er blevet præsenteret for portalen e-twinning, hvor elever kan arbejde 

sammen på tværs af landegrænser. Der har været forskellige projekter i løbet af 
året. 

To lærere har været i Frankrig på et kursus om digitale skoler. Det skal være 

muligt at bliver certificeret digital skole i Europa. 

Tre lærere har deltaget i et projekt i London om kodning. Skolen har søgt om at 
få to lærere med igen næste år. 

Der er planer om at give de øvrige lærere mulighed for at blive introduceret til 

projekterne via workshops i foråret. 

Vi får støtte fra CFU til at lave projektbeskrivelser og ansøgninger til EU. Der 
søges om nye projekter i næste skoleår. Der er også interesse for projekterne på 

Tarup Skole fra skoler i andre lande. 

8. Orientering 
a. Kursus: Tilsyn med skolens virksomhed/ Martin 

Der er mulighed for at få instruktører fra Skole & Forældre ud til SB-møder. 
Martin sender et link ud. 

b. Skaterbanen, uheld/ Christin 

I indeværende skoleår er der tre, der er der tre, der har fået tandskader, 
en har slået hovedet og en har slået ryggen på skaterbanen. 

På parkourbanen er der en, der har brækket arm, en har slået næsen og 

en har slået ryggen. 



Vi holder fortsat øje og personalet er blevet bedt om at rapportere evt. nye 

uheld. 

De resterende byggematerialer fjernes i løbet af de næste par uger, så 
skolegården bliver sig selv igen. 

9. Film og aldersgrænser 

Forældrene beder skolen om at overholde aldersgrænser på film, der vises 
for børnene. Ledelsen tager fat i problemstillingen.  

Peter får fri. 

10. Økonomi/ Dorthe 

Forbrugsprocenten er som forventet. 

11. Skoleårets planlægning/ ledelsen 

Vi går i gang med fagfordelingen tirsdag den 18/4. 

Vi har 37 lærere og skal bruge 37 næste år. 

Vi har 12 pædagoger og skal bruge 13 næste år, så vi har søgt en. 

Vi har 3 børnehaveklasseledere og skal bruge 4, så vi har søgt en. 

12. Personalenyt/ ledelsen 

To af vores flexjobbere har opsagt deres stilling. 

En lærer har opsagt sin stilling i dag og går på pension, så vi skal slå en stilling 
op. 

Der er fokus på sygefraværet, selvom vi ligger lige under det kommunale 

gennemsnit. Vi har pt. ingen langtidssyge men nogen på nedsat tid. 

 

Næste møde er 08.05.2017 

 


