
Referat af SB-møde torsdag den 25.02. kl. 19-21 i personalerummet 
 
1 Godkendelse af referat fra mødet i november, se hjemmesiden / CW 
Godkendt 
  
2 ”Strukturcheck”, som er betegnelsen for arbejdet med den fremtidige organisering af Børn- og Unge-området i 
Odense. 

 Nyt fra SB-formændene / Trine 

Der har været ro på det sidste stykke tid 
                              

 Nyt fra skolens perspektiv / personalerepræsentanter og ledelse 

Modellerne der blev fremlagt for B&U blev forkastet, hvilket betyder, at der skal kigges på, hvor og hvordan der så 
skal besparet – dette står pt. hen i det uvisse. 

 
  
3 Renoveringsplanen, hvad ved vi d.d. / DB 
DB orienterede om de tanker og ideer, som der arbejdes på for nuværende. 
Cykelbane 
  
4 Nyt fra elevrådet / Lucas 
Vandet på den lange gang er ikke altid koldt. Koldvandsmaskinen er muligvis i stykker. DB taler med DJ. 
Der er ønske om at tage på skolerejse til udlandet – til lande der ligger tæt på Danmark. Det undersøges, om det er en 
mulighed ift. lærernes tillæg, og om skolerejsen kan gøres indenfor de 1800 kr. inkl. moms, som er max. beløb for 
skolerejser på Tarup Skole. 
Punktet tages op på næste møde den 15.3.16. 
  
5 Valg til Skolebestyrelsen / DB 
                             Vi har rullende valg til den 4-årige valgperiode. 

   For 2 år siden var Lone, Finn og Uffe på valg. 
                             Her i foråret er Karen, Christine, Carina og Trine på valg. 

   (jeg afventer svar fra forvaltningen, om vi selv skal lave en tidsplan, eller om der kommer en, der skal    
   gælde for alle) 

Vi ved mere ift. proceduren, når vi mødes næste gang. 
  
6 Orientering vedr. 

 Trafiksaneringen / CW 

Der er taget godt mod trafiksaneringen. Der er nogle startproblemer rundt omkring, men de ting der er, er givet 
videre til kommunen. 

  

 Forårs-SFO / SB 

Der er 71 børn tilmeldt. Der kommer to børnehavepædagoger med ind i forårs-SFO’en. 
 

 Bodens varme mad / DB 

Varm mad om torsdagen. Der bestilles varer fredag morgen, hvilket betyder, at eleverne skal bestille varm mad en 
uge før, de ønsker varm mad. Det afprøves. 
 

 Andet / alle 

 
Lucas får fri 
 

 Personalenyt / ledelsen 

Der er nyansættelser på 2. årgang pr. 1.3 og på 5. årgang pr. 8.2. 
                              

 Økonomi / DB 

DB orienterer. 
  
7 evt 
 
  



Næste møde er 16.03. 
 


