
Referat af skolebestyrelsesmøde den 28. september 2017  
Til stede: Lone, Christine, Pernille, Martin, Viktor, Maria, Christin, Dorthe og Stine 

Afbud: Trine, Karen, Maja og Joan 

Referent: Stine 

 

1. Godkendelse af referat 

• Referatet er godkendt. 

 

2. Mobiltelefon i skolen, se bilag / ledelsen 

• Martin har drøftet mobiltelefonbrug med en klasse på mellemtrinet og en 

klasse i udskolingen. I begge klasser var det forældrenes holdning, at 

skolen skulle være mobiltelefonfri. 

• En enkelt årgang i udskolingen har meldt tilbage med fordele og ulemper 

ved mobiltelefonbrug i skolen.  

• Ifølge Viktor har eleverne på 9. Årgang drøftet brugen af mobiltelefoner 

og der er delte meninger. Mobilen bliver ofte bruge i forbindelse med 

undervisningen fx fremlæggelser. Eleverne foreslår, at mobilen kan 

sættes på ’nattetilstand’, så den ikke forstyrrer med notifikationer og 

lignende. 

 

3. Nyt fra elevrådet / Viktor 

• Drøftelse af fester. Der skal være en afstemning i klasserne i 

udskolingen, om der skal være rullende festtyper i udskolingen eller om 

det skal være 9. Årgang, der skal beslutte, hvilken type fest der skal 

afholdes. 

• Drøftelse af mobiltelefonbrug. 

 

4. Køleskabe i skolen / ledelsen 

• Fremover skal forældrene først tage stilling til, om de vil købe et 

køleskab til klassen, når eleverne kommer i 3. Klasse. De næste to år 

køber skolen køleskabe til de kommende 3. Klasser, da de allerede har 

købt køleskabe i 1. Klasse – de af forældrene indkøbte køleskabe vil så 

blive stående på Østrupvej. 

 

5. Orientering fra 

• Kontaktudvalgene: repræsentanterne er ikke til stede. 

• Tarup/Paarup/Kirken: møde i næste uge, så intet nyt. 

• Ledelse, bilag: 

o Ny forside til værdigrundlaget. 

o Der har været oplæg om demens på 8./9. Årgang, som initiativ i 

forbindelse med at Odense skal være en demensvenlig by. Ifølge 

Viktor fik eleverne et godt indblik i, hvad demens er. 



o Christin har været til møde om, hvordan vi kan blive en kontantfri 

skole – fx ift. betaling i boden, indbetalinger til lejrskoler mm. 

Løsningerne er dyre, så vi afventer, hvilke erfaringer der bliver 

gjort. 

o Budgettet på baggrund af den forhøjede skatteprocent ser lovende 

ud for skoleområdet. 

o Indsatsen #ODENSEUDENRØG, starter til august 2018. Målet er 

’Røgfri generation 2025’. 

 

6. Økonomi 

• Budgettet ser umiddelbart fint ud. Vi afventer refusioner på barsler mm. 

og hvis de går igennem, vil vi gå ud af budgetåret med et lille overskud. 

De digitale abonnementer er en tung post, især fordi vi har fået en ny 

kommunal obligatorisk aftale med Gyldendal og har nogle gamle aftaler, 

vi ikke kan komme ud af. 

 

7. Personalia 

• Anne-Mette kommer tilbage fra barsel den 3/11 til 2. Årgang, så vi skal 

tage afsked med Jeanette.  

 

8. Evt. 

• Orientering om 5. årgangs deltagelse i talentprojekt. 

 

 
Næste skolebestyrelsesmøde er den 6. november kl. 17-19.30. Elevrådet 

deltager ikke. 

Dagsorden: 

• Oplæg fra ’Skole og forældre’ om ’Bestyrelsens arbejde med tilsyn’ kl.17-

19 

• Økonomi 

• Godkendelse af mobilpolitik 

• Personalia 

 

Julefrokost for bestyrelsen den 13. december kl. 18.30. 

 

 

 


