
Referat	  af	  skolebestyrelsesmøde	  mandag	  den	  13.	  April	  2015	  	  
	   

1. Godkendelse	  af	  referat	  
Referatet	  er	  godkendt.	  

	   
2. Elevrådsnyt	  /	  Laurits	  

Renovering	  af	  skolegården:	  	  
Bygningsrenoveringen	  kommer	  ud	  og	  forklarer	  tegningerne	  over	  forslaget	  til	  ny	  legeplads.	  DB	  taler	  
efterfølgende	  med	  elevrådet.	  
Mellemtrinet	  skal	  have	  størst	  indflydelse,	  da	  de	  kommer	  til	  at	  bruge	  den	  fremover.	  
Ønske	  om	  flere	  bolde	  –	  der	  skal	  laves	  et	  system,	  som	  fungerer,	  så	  eleverne	  ikke	  tager	  hinandens	  
bolde. 

	   
3. Hjemmesiden,	  tekst	  om	  SB,	  se	  bilag	  fra	  Pernille	  /	  alle	  

Fin	  beskrivelse	  –	  der	  er	  lavet	  få	  rettelser	  og	  ændringer.	  Pernille	  vil	  få	  beskrevet	  forretningsordnen.	  
Principperne	  vil	  løbende	  blive	  tilføjet.	  
Hvordan	  går	  det	  med	  den	  nye	  side?	  /	  Christin	  
Den	  nye	  hjemmeside	  er	  aktiv,	  der	  er	  stadig	  informationer,	  der	  skal	  overføres.	  
Den	  er	  mere	  overskuelig	  og	  enkel	  end	  den	  gamle.	  
Ønske	  fra	  SB	  om	  professionelle	  fotos	  –	  gerne	  med	  børn	  og	  liv.	  
Redigeringsdel	  for	  SB’s	  medlemmer.	  
Forslag:	  Gladere	  farver,	  nyt	  logo	  –	  evt.	  Logokonkurrence,	  punkter	  som	  kontakt	  etc.	   

	   
4. Lejrskoler/skolerejser	  2015-‐2016	  /	  DB	  

Lejrskolerne	  på	  3.	  og	  5.	  årgang	  er	  betalt	  af	  skolen,	  forældrene	  dækker	  udgiften	  til	  mad	  med	  75,-‐	  kr.	  
pr.	  dag.	  	  
Skolerejsen	  på	  9.	  årgang	  er	  forældrebetalt	  og	  koster	  max	  1800,-‐	  kr.	  

	  	  
5. Liv	  med	  læring	  –	  vision	  for	  0-‐18-‐års	  området	  /	  ledelsen	  

BUF	  har	  informeret	  om	  strategien	  med	  at	  få	  økonomien	  til	  at	  slå	  til	  på	  skole-‐	  og	  
daginstitutionsområdet.	  I	  nogle	  områder	  er	  børnetallet	  faldende,	  andre	  steder	  konstant	  og	  enkelte	  
steder	  stigende.	  Der	  er	  tanker	  om	  fælles	  udskoling	  for	  flere	  distriktsskoler,	  børnehuse	  ind	  på	  
skolerne,	  distriktsændringer	  etc.	  	  
Der	  er	  også	  pædagogiske	  motiver	  bag	  strategien.	  

	  	  
6. SB-‐Formandssamarbejde	  vedr.	  budgetudmelding	  /	  Trine	  

Trine	  er	  blevet	  kontaktet	  af	  skolebestyrelsesformanden	  på	  Ubberud	  Skole	  vedr.	  et	  samarbejde	  ml.	  
skolebestyrelserne	  i	  Odense,	  om	  at	  lægge	  pres	  på	  politikerne	  for	  at	  få	  dem	  til	  at	  afsætte	  flere	  
midler	  til	  skoleområdet.	  	  
Der	  vil	  blive	  udarbejdet	  et	  brev	  til	  politikerne	  i	  byrådet	  og	  børne-‐/ungeudvalget	  med	  eksempler	  fra	  
skolerne.	  Trine	  og	  Dorthe	  har	  samlet	  nogle	  eksempler	  fra	  Tarup	  Skole.	  

	  	  
7. Skolens	  håndtering	  af	  “raske	  drenge”.	  Jeg	  synes	  det	  lægger	  op	  til	  en	  diskussion	  i	  skolebestyrelsen	  

herom	  /	  Karen	  
Drøftelse	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  mail	  fra	  en	  forælder.	  Spørgsmål	  til	  skolens	  håndtering	  af	  raske	  
drenge,	  etiske	  problemstillinger	  i	  relation	  til	  drøftelse	  af	  samme	  på	  forældremøder	  mm.	  
Karen	  videresender	  mailen	  til	  hele	  bestyrelsen	  og	  punktet	  sættes	  på	  igen	  til	  næste	  møde.	  Stine	  H.	  
undersøger	  forskningen	  på	  området.	  

	  	  



8. Nyt	  fra:	  
Kontaktudvalg	  
-‐	  
Andre	  
-‐	  
Ledelse	  
-‐	  

	  	  
9. Godkendelse	  af	  budget	  /	  ledelsen	  -‐	  herunder	  opgørelse	  af	  personalebehov	  

Dorthe	  orienterer.	  
Hjemkundskabslokalet	  renoveres	  i	  løbet	  af	  næste	  skoleår.	  
	  	  

10. Evt.	  -‐	  Ny	  dato	  for	  næste	  møde	  
Næste	  møde	  er	  2/6-‐15	  kl.	  18-‐21	  –	  med	  spisning.	  
Ønske	  om	  ny	  skolefoto-‐fotograf.	  


