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Fraværende: Claus Christensen, Helle Petersen, Rie Storm, Jens Skjærbæk 
Eventuelt afbud sendes til Lasse – labs@odense.dk 
 

 

Punkt  Beskrivelse 

1.  Nyt fra elevrådet 
Elevrådet har ikke rigtig noget med til mødet i dag. Der har dog været snakket om 
mobiltelefoner. Elevrådet skal til møde i Odense Fælles elevråd d. 10. marts. 
Elevrådet vil gerne arbejde med skolens kantine. Gerne have bedre mad og ikke 
nok næring i maden. Det er ikke nok når vi har fri kl. 15.00. Der er mange 
forskellige ønsker til hvad der ønskes i kantinen. 

2.  Mobiltelefoner i Børnemiljøet  
Der er forsøgt i ungemiljø omkring mobilhoteller. Der er et ønske om at 
genbesøge princippet og indføre mobilhoteller, som det er afprøvet i ungemiljø.  
Princippet omkring mobiltelefoner og devices genbesøges til bestyrelsen 27. 
februar 2022: 
Reglerne er klare i Børnemiljø. Er de det i Ungemiljø? I ungemiljø er der delte 
meninger om hvor meget mobiltelefoner forstyrrer i undervisningen. På 
computerne tilgår elever i ungemiljø de samme sociale medier som på telefoner. 
Eleverne er inddraget i processen om princippet om mobiltelefoner. Forslag om, 
at eleverne lukker skærmen når computer ikke skal bruges. Vigtigt at inddrage 
forældre om brug af mobiltelefoner. Forslag om at lave mobilfri perioder på 
skolen. F.eks. en måned. Julie hjælper gerne eleverne med at lave en 
spørgeskemaundersøgelse. Temadag/temauge om hvordan man kan have en 
hverdag uden mobiltelefon. Forslag om, at hver lektion starter med en lukket 
computer. Forældreråd ønskes med i projektet.  
Konklusion:  
Skolebestyrelsen ønsker et samarbejde med skolens pæd. personale og skolens 
elevråd. om at indføre en mobilfri måned for kommende skoleår. 
Skolebestyrelsen ønsker at støtte op med kontakten til skolens forældre. 
Skolebestyrelsen laver kampagne til forældre op til projektet. Kommer på 
personalemøde torsdag d. 9. marts. Arbejdsgruppe: Thomas, Julie, Mette, 
Michael. 

3.  Økonomiopfølgning (Lasse): 
Lasse orienterede om at skolens budget endte med et underskud på 1. 198.000 
kr. Beløbet skal findes hurtigst muligt. Skolen arbejder sammen med Odense 
Kommune om at finde underskuddet.  
 

4.  Styrkede pædagogiske lærerplaner (Rie) 
 

5.  Skolebestyrelsens godkendelse af §16BD – Understøttende undervisning 
konverteret til to lærer timer (Lasse) 
§ 16 d. Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende 
undervisning, godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af 
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undervisningstiden på 4.-9. klassetrin, jf. § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3, med henblik på 
tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i 
undervisningen. Undervisningstiden kan afkortes med op til 2 ugentlige 
undervisningstimer. Skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra 
skolebestyrelsen ansøge kommunalbestyrelsen herom. § 16 b, stk. 4, finder 
tilsvarende anvendelse. 
 
Godkendt af skolebestyrelsen 27. februar 2023 

6.  Orientering om ny Meddelelsesbog EASYIQ (Lasse) 
Lasse orienterede om at Meddelelsesbogen træder i kraft pr. 1. august 2023. 
Skolen arbejder fra dags dato til 1. august med at afprøve Meddelelsesbogen.  

7.  Læringsmiljøvurdering i SFO (til orientering - Rie) 
 

8.  Meddelelser: Lasse orienterede om, at der er fokus på rengøring på skolen 
sammen med rengøringsleder. 
Der er forældre på skolen der har set nogle elever ryge/dampe på skolen. 
 

9.  Eventuelt: Køleskabe i Børnemiljø og rengøring (Tages på som punkt ved næste 
møde) 
 

   

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