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Fraværende: Michael, Kamma og Andrea 
Eventuelt afbud sendes til Erling – ep@odense.dk 

 
 

Punkt  Beskrivelse 

1.  Nyt fra elevrådet 
Elevrådet er  
 

2.  Orientering om medarbejdernes trivselsundersøgelse v/Rie og Anette 
Rie, Anette og Erling orienterer om medarbejdernes trivselsundersøgelse for 2022. 
 

3.  Udvalget af varer i skoleboden og undersøgelse vedr. indførelse af betalingskort. 
Erling har ikke undersøgt udvalget i boden. Det vil Erling overdrage til Lasse. 
Erling har undersøgt en kontantløs løsning i boden. Det hedder ”skolepenge.dk” 
Det koster 31.508 kr at komme på skoleboden.dk 
Der vil være en årlig afgift på 11.000 kr. 
Skoleboden omsætter for 30.000 kr om måneden.  
 
Jens undersøger fra skolemad.dk 
Skoleboden tages på som punkt til næste møde. 

4.  Oplæg om overgange v/Rie 
Rie fortæller om arbejdet med overgange fra dagtilbud til skole og igen de 
overgange der er fra FSFO-0., 0.-1. klasse og 5.-6. klasse. Skolen arbejder 
systematisk med overgangene sammen med personalet, vejlederforum og 
ledelsen.  

5.  Økonomiopfølgning – udsættes til decembermødet. 
 
 

6.  Princip vedr. køleskabe 
Elevrådet bliver sat på opgaven og undersøge hvor mange der bruger køleskabene 
i 4.-9.klasse.  
Punktet genoptages til næste bestyrelsesmøde omkring fremtidig brug af 
køleskabe på skolen. 
 

7.  Nye vedtægter for kontaktudvalget. 
Erling gennemgår de nye vedtægter fra Odense kommune omkring 
kontaktudvalget. 
Kontaktudvalgene er møder med politikerne, hvor politikerne kan få indblik i 
hverdagen på skolerne og politikerne kan give forældrene indblik i strategiske 
dilemmaer.  
Der bliver 3 kontaktudvalg hvor Odense er delt op i Nord, Vest, Syd og 
specialområdet.  
Der afholdes 2 årlige møder i hvert kontaktudvalg. Der deltager 2 medlemmer fra 
børn- og ungeudvalget i hvert kontaktudvalg.  
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8.  Meddelelser – herunder et forsigtigt bud på tidsplan for byggeriet 
Erling har talt med Dorte Krammager fra BKF. Byggeriet forventes, med forsigtig 
bud, at stå klar til ibrugtagning 2025. 
 

9.  Eventuelt – (eleverne forlader mødet efter dette punkt) 
Erling takker for godt samarbejde. 
Vi afholder ”julefrokost” i bestyrelsen den 13. december 2022.  

10.  Personale  
 

 
Datoer på kommende skolebestyrelsesmøder:  
2022: 13/12 
2023: 27/2, 28/3, 27/4, 22/5, 13/6 
 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet  
 
Med venlig hilsen 
 
Julie og Erling 
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