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Forældrerepræsentanter: Formand: Jan Kristensen, Næstformand: Helle Skjellerup, Nina Øhlenschlæger, 
Jens Skjærbæk. 
Medarbejderrepræsentanter: Mona Jensen, Anette Essler 
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Viceskoleleder: Steen Christian Knutzen 
Fraværende: Lars Tofte-Hansen. 
Eventuelt afbud sendes til Jan 
 

Punkt Ca tid Beskrivelse 

1.  19:00 Valg af dirigent. 
Jan Kristensen 

2.  19:00 Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden er godkendt. 
 

  Overordnet styringsramme for skolebestyrelsens arbejde fremadrettet: 

3.  19.05 Beslutning om annullering af tidligere forslag om ekstern mødeledelse 
Det besluttes at ekstern mødeledelse annulleres. 
 

4.  19.10 Beslutning om afholdelse af suppleringsvalg til skolebestyrelsen 
Vi vælger at ikke afholde suppleringsvalg. 
 

  Årshjulets beslutningspunkter: 

5.  19.15 Kvalitetsrapport. 
Dette punkt slettes fra årshjulet. 
I stedet indføres der som punkt ”opfølgning på læringsmiljøvurdering” i skolebestyrelsens 
årshjul. 
Lasse undersøger hos forvaltningen, hvorledes skolebestyrelsens involvering er tiltænkt. 
 

6.  19.35 Revision af følgegrupper. 
De grupper vi nu har er: fritidsudvalg (Lars Tofte-Hansen) og kontaktudvalg (Jens Skær-
bæk (børn) og Helle Skjellerup (unge). 
”Cafe-gruppen” udgår – men Lasse tager indimellem møder med medarbejderen i boden, 
for at tale om udvalget og om den følger kostpolitikken. 
 

7.  19.50 Skolesundhedsrapport / APV. 
Resultatet af denne forelægger endnu ikke.  
Det undersøges om den skal på årshjulet i et andet kvartal. 
 

8.  19.55 Trivselsundersøgelse 
Trivselsundersøgelsens resultater blev gennemgået for bestyrelsen. 
Bestyrelsen vil gerne have den tilsendt inden mødet fremover. I år eftersendes den. 
 

9.  20.10 Revision af principper. Udvalgt princip: Undervisningens organisering (herunder timetal 
og skoledagens længde) 
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Jan Kristensen kommer til næste møde med et oplæg til princip om ”Undervisningens or-
ganisering”. 
Desuden taler vi på næste møde om hvilke principper der skal behandles og i prioriteret 
rækkefølge. 
 

  Øvrige beslutningspunkter: 

10.  20.40 Godkendelse af forslag til princip for vikardækning (udkast rundsendes før mødet). 
Princippet er hermed godkendt. 
 

11.  20.50 Status på mobiliseringslisten (rundsendes før mødet) 
Dette punkt tages op en gang årligt. 
Vi skal have udformet en spørgeguide, for at få data om, hvorfor elever de flytter, hvorle-
des de har haft det mm., så vi kan bruge det til skoleudvikling.  
Nina Øhlenschlæger kommer med et oplæg til denne. 
 
Vi skal have en videre drøftelse om hvad vi kan gøre for at fastholde elever på skolen. 
 
Skolen har også en opgave i at gøre opmærksom på, at så som konflikter skal løses i fæl-
lesskabet og ikke eksempelvis ved at skifte skole. 
Dette er vigtigt at italesætte fra eleverne begynder i skolen og kan være en del af arbej-
det med dannelse/karakterdannelse. 
 

12.  21:00 Tilbagemelding på indsats for placering af Ungecenter 
Der har været kontakt til politikere, bla. på debatmøde, facebook og personlig kontakt. 
Der skal laves en evaluering til foråret vedr. de nye ungdomscentre. 
Der er politisk opmærksomhed vedrørende dette. 
Skolebestyrelsen skal fortsat have fokus på området, vi vil skrive et åbent brev, hvor der 
spørges ind til, hvad planerne nu er efter valget. (Jan Kristensen og Helle Skjellerup tager 
initiativ til dette) 

13.  21.10 Tilbagemelding på høringssvar for ændringer ved skolebuskørsel. 
Der blev afholdt et møde om sagen, hvor både Assens og Odense Kommune og nogle lo-
kale borgere foruden skolen var repræsenteret. 
Der vil blive kigget på forskellige løsninger for at gøre vejen mere sikker og nedsætte ha-
stigheden. 
Der blev tydeliggjort, at vi ikke skal regne med at selve skolebusordningen kan ændres. 
 

14.  21.15 Skal vi lave en workshop om de sociale medier? Hvis ja, udpeges en arbejdsgruppe. 
Ja. 
Lykke Møller Kristensen har været og lavet et oplæg på skolen og det var virkelig godt. 
Arbejdsgruppen vedrørende dette består af Helle Skjellerup og Lass B. Sørensen. 
Bestyrelsen vil desuden udfærdige et princip vedrørende brugen af de sociale medier. 
 

15.  - Arbejde med vision for skolen (næste møde) 
Tages op på næste møde. 
 

 21:20 Afslutning: 

16.   Meddelelser. 

• Grundet at viceskolelederen har fået nyt arbejde, er der ved at blive udformet et 

stillingsopslag.  Bestyrelsen kan således også have plads i ansættelsesudvalget. 

• Forslag til pkt. på kommende dagsorden. Konvertering af UUV. Til to-lærertimer. 

• 14/12…der er bestilt bord på Gorms til julefrokost. Det begynder kl. 17:00 (Mona 

har meldt afbud) 

•  

 

17.   Evt. 
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18.   Underskrift af referat  

 21:30 Tak for i aften 
NB: Der holdes 10 minutters pause ca. 20.15 
 
Næste møde: onsdag d. 29. nov. 2017 
 
Datoer på skolebestyrelsesmøder: 
2017: tors. d. 14. dec. 
2018: man d. 22. jan., tirs. d. 20. febr., ons d. 21. marts, tors. d. 19. april, man d. 28. maj, tirs. d. 19. juni. 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet 
 
Jan 
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