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Forældrerepræsentanter: Formand:, Næstformand: Marianne Elstrup Jensen 
Jens Skjærbæk, Tine Kirckhoff Rasmussen, Helle Petersen, René G. Hansen 
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth) 
Elevråd:  
Medarbejderrepræsentanter: Anette Essler, Mona Jensen 
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Souschef: Rie Storm 
Fraværende:  Julie Dahl Jensen, Micas Rochler (9.A), Lauritz Larsen (8.B) 
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk) 
 

Punkt Ca. tid Beskrivelse 

1  Valg af dirigent 

2  Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 

   

       3  Oversigt over principper. Principperne trænger til et gennemsyn, nogle er ved at være 
gamle. Vi begynder at kikke på principperne igen med de ældste først. 

   

4  Tilbagemelding fra forældrehenvendelse vedr. brug af Aula. (Lasse) 
Ved seneste møde blev der drøftet en forældrehenvendelse vedr den generelle 
information. Lasse har taget kontakt til den pågældende forældre. Vi drøfter en mulighed 
for at ensrette hvor lektier bliver meldt ud for børnemiljø og ungemiljø. Lasse og Rie 
drøfter det i miljøerne. Punktet tages op igen til næste møde. 

5  Orientering om ekstra midler fra ministeriet til løft af undervisningen (Lasse) 
Skolen har fået tildelt ekstra midler fra ministeriet til ekstra hænder. Midlerne skal bruges 
til læreruddannet personale. Skolen har ansat Mette Christensen kalenderåret ud som 
ekstra hænder i flere klasser på skolen. Der skal sættes mål til brugen af de ekstra 
hænder. Det kan være: ”vi ønsker at løfte en gruppe af børn i klassen i matematik”. Det 
kan også være mål omkring at løfte det sociale i klassen.  

   

6   Generel orientering om Coronasituationen.  
Der har i 14 dage været restriktioner i Odense kommune grundet det stigende smittetryk i 
Odense. Her blev der blandt andet lukket ned for valgfag på tværs af skolerne. Derudover 
blev der lukket ned for forældremøder med fysisk fremmøde og kun holdt møder virtuelt. 
Der er nu igen lukket op for valgfag på tværs af skolerne og valgfagene på Kold college og 
på SDE. Der er ligeledes lukket op for forældremøder igen, dog fortsat med begrænsning 
af deltagelse af forældre, kun 1 forældre pr elev, og afstand mellem deltagerne. Der er 
mange børn der bliver testet og bliver holdt hjemme grundet coronaen. Her opfordres der 
til at børnene følger op på deres skoleting derhjemmefra. SFO´en er opdelt i årgangene 
hvilket giver en god forældrekontakt ved afhentning. 
Skolen er opmærksom på afholdelse af idrætsdag fredag i uge 41, så den bliver efter 
corona-regler. 

   

8  Hvordan kan man klæde forældrerådet bedre på til opgaven som forældreråd. Sparring 
med forældrerådet om hvad der rører sig ude i klasserne? 
Grundet Coronaen kan vi lige nu ikke samle forældrerådene. Forældrerådene har en stor 
opgave både i børnemiljø og ungemiljø. Lasse læser op på materiale fra Skole og 
forældre og undersøge om en konsulent fra Skole og forældre vil kunne evt afholde en 
inspirationsaften for forældrerådene. En evt afgrænsning af hvad er forventningerne til 
forældrerådene. Hvad indeholder opgaven. 
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  Afslutning: 

10  Meddelelser: 
Bestyrelsen har fået en hilsen fra Rådkvinden vedr deres henvendelse omkring 
omplaceringen af Teknisk Service leder til BKF. 
 

11  Evt.:  

12  Underskrift af referat  

  Tak for i dag 

Boblere: Gennemse folder for forældreråd og få den rettet til, herunder også den gode opsparing. 
Bestyrelsesmøde/møde/workshop med deltagelse af forældrerådene 
 
Datoer på skolebestyrelsesmøder: 
2020: 22/9, 22/10, 23/11 
 
2021: 12/1, 25/2, 29/3, 27/4, 20/5, 15/6 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet. 
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