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Skolebestyrelsesmøde i Europa 
15. november 2018 kl. 17.00 – 18.30  

Efterfølgende fællesmøde med SFO’s forældreråd (18.30-20.00) 

 
 
 
Mødeleder: Lene/Anne 
Referent: Richard 
 
 
 
 
Dagsorden 

  

1. Dagsorden 
 

 

2. Orientering fra 
skoleledelsen 
 
Formål: 
Kort orientering om 
aktuelle områder. Ikke 
plads til diskussion. 
(Punkter der kræver 
mere, sættes på et 
kommende møde) 
 

Økonomi: forventet regnskab indsendt – økonomien forbedres. SFO ser 
p.t. ud til kun at få underskud på ca. 150.000, men større omkostninger 
er udskudt og planlagt til at komme senere. På skoledriften forventes p.t. 
400.000 overskud grundet øget elev indskrivning.  
 
Der er gentagne forældrehenvendelse vedr. stort vikarforbrug. 
Længerevarende fravær søges inddækket med vedvarende løsninger. 
Derudover arbejdes der vedholdende med minimering af vikarforbruget. 
Emnet tages op til videre bearbejdning på et senere bestyrelsesmøde. 
 
Princip for SFO’s virksomhed er blevet udarbejdet. 
 
Valgfrihed for brug af læringsplatform: der er endnu ingen ændringer: 
læringsplatformmen er fortsat ”min uddannelse”. 
  
Skolebestyrelserne i ”region” Viborgvej er interesserede i dialog med 
forvaltningen omkring centralisering af administrationen. Gitte deltager  
 

3. Beslutninger/ 
Kvalificeringer af 
beslutninger og evt. 
beslutninger om 
videre processer 
 
Formål: 
Punktet skal munde ud 
i anbefalinger fra 
skolebestyrelsen. 

 
Skolefoto:  
P.t. bruger vi Odense Skolefoto: Priserne er Basispakke 375, Klassebillede 
139. Lars laver sammenligning med nyindhentet tilbud til næste møde. 
 
Dialogmøde:  
Der udsendes til klasseforældrerådene:  
-udtalelse til elevtrivselsmåling 
-referat af forældrerådsmødet 
-Beder skole’s sang (med og ude akkorder) 
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Det er afsat tid til 
kvalificering 
 

-Inspiration til trivselsdag 
-Forventningsfolderen 
 
Der indkaldes til nyt forældrerådsmøde i foråret. Lene og Marie sætter 
dato. Tema aftales på skolebestyrelsesmøde i januar. 
 
Karakterfri klasser: 
Catrine har hentet erfaring fra Odder Gymnasium. 
 
Nikolai: 
Parkeringspladsen er kulsort – vi har brug for belysning – Nikolai sender 
udkast om henvendelse til Anne. 
 

4. Ordet er frit 
 

Formål: 
At alle medlemmer 
har mulighed for at 
orientere om evt. 
henvendelser eller 
andet af relevans for 
bestyrelsen 
 

 
Klubben skal som bekendt flyttes fra Kirkebakken til skolens egen 
bygning. Skolebestyrelsen vedtog en henvendelse til rådmand Thomas 
Medom med anmodning om bibeholdelse af Kirkebakken (Lars, Marie, 
Lene). Et indlæg i fællesbladet overvejes. 
 
Lars efterlyser retningslinier for udsendelse til forældre af diverse tilbud 
fra forskellige (godtgørende) private organisationer (videreledt fra 
forvaltningen). Anne undersøger hvad andre skoler gør med henblik på 
en afklaring. 

5. Elevrådet 
 
Formål: 
Skolebestyrelsen vil 
gerne støtte op om 
elevrådets arbejde 
generelt, og derfor 
ønsker 
skolebestyrelsen en 
orientering af 
elevrådets arbejde. 

Et aktivt elevråd har diskuteret: 

• Klassedannelse – diskussionen i rådet var at klasse omdannelse i 
7. måske er for tidligt. Og at planlagt omdannelse i 8. bør 
formidles tidligt. Generelt ser rådet at ombrydelse kan være både 
positive og/eller negativt afhængig af hvordan klassen fungerer. 

• Karakterfri klasse – diskussionen gik på at en del elever 
(repræsentanter for 7. klasse) ønsker karaterfri klasse mens 
andre ser fordele (motivation og vejledning) (repræsentanter for 
8. og 9. klasse.  

• Skolens Værdier 

• Skolefest  

• Emneuge 

• Kantine (vegetar/glutenfri dag) 

• Mads Marius foredrag 

• Der arbejdes på nyt logo til skolen 

• Turnus ordning (oprydning på udearealer) 

• Adgang til hallen i frikvartererne (madrester/rod var et problem 
sidste gang) – debat on hvordan gentagelse af problemerne kan 
undgås. 

• Hvad mangler eleverne (toiletter), udearealer, vandfontaine 
(tørster), Sofaer (i udskoling),  

• Kys&kør skilt ved parkeringen 
 

Næste deltagelse af elevrådet på møderne 13/3 og 4/6. 
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6. Punkter til kommende 
møder 
 
Formål: 
Hvad skal prioriteres 
på det kommende 
møde (også i relation 
til årshjul) 
 

Til mødet 3/12 aftaltes en fordybning i 

• Værdiregelsættet – implementering 

• Karakterfri klasser – indledende diskussion 
Lars laver udkast til dagsorden for dagen. 

7. Eventuelt 
Opsamling på tidligere 
punkter 
 
Formål: Hvad mangler 
vi at afslutte fra 
dagens møde. 
 

Intet drøftet under dette punkt. 

8. Fællesmøde 
 

Indslag om diversitet/inklusion. Ikke taget til referat. 

 
 
 


