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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,  
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen 
Souschef: Rie Storm 
Fraværende:  Julie Dahl Jensen, Micas Rochler (9.A), Lauritz Larsen (8.B), Mona Jensen 
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk) 
 

Punkt  Beskrivelse 

1  Valg af dirigent.  
René er valgt som dirigent. 

2  Godkendelse af dagsorden.  
Dagsorden godkendt. 

   

       3  Corona generelt – er der nyt på vej fra regeringen om 5.-9. klassernes tilbagevenden. Nyt 
generelt om Conona. 
Hjemsendingen af 5.-9. fortsætter indtil videre til den 15. marts. I Vollsmose er smitten 
meget høj. Så grundet den høje smitte i dele af Odense, forventer vi ikke at der er 
genåbning på vej. 0.-4. klasse er i gang igen på skolen kl 8-13 hver dag. Klasserne har få 
lærere tilknyttet. Der er stadig undervisning efter nødundervisning, derfor undervises der 
ikke i alle fag. Der er 5-10 elever fra 5. klasse og op, som kommer på skolen hver dag, som 
bliver understøttet i deres fjernundervisning af en lærer. Fra den 1. marts er der åbnet op 
for en mulighed for at en gruppe af 5 elever må mødes med deres lærer. Dette gælder for 
de elever der er hjemsendt. Folkeskoleloven er suspenderes skoleåret ud. 
I det store hele går det godt med fjernundervisningen for 5.-9. klasse. De elever som 
mistrives og som kæmper med undervisningen er man opmærksom på, og tilbyder de 
pågældende elever at komme på skolen. Der er også elever som trives og bedre kan 
koncentrere sig med fjernundervisningen. Der er godt kontakt til hjemmene, for at kunne 
støtte op under fjernundervisningen. 
Medarbejderne klarer hele Corona situationen fantastisk flot. Kreativiteten er stor for at 
få det hele til at gå op, og for at holde børnenes trivsel oppe. 
Mandag kommer der lærerstuderende på skolen. Det bliver online at de studerende bliver 
tilknyttet klasserne, og det er en spændende udfordring for både de studerende og 
praktikvejlederne. 

   

4  FSFO opstart – orientering om hvordan vi har tænkt os at klare opstart i forhold til 
Corona restriktioner. 
FSFO starter mandag den 1. marts. Det har været en speciel forberedelse i år, hvor vi på 
bedste beskub har skulle fortælle om skolen og gøre de kommende børn og forældre tryg 
ved opstart. Der har været optaget en video for de kommende FSFO børn og forældre. 
Derudover har FSFO børnene været på aula tidligt i forløbet i år, som har gjort at der 
hurtigt har været kontakt med forældrene. 

5  Orientering om afslutning på Budget 2020 (bilag) 
Lasse gennemgår skolens budget. Skolen slutter 2020 af med et overskud på 258.515 kr 

   

6   Orientering om skoleårets planlægning 2021/22 
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Vi er i gang med skoleårets planlægning 2021/22. Vi arbejder sammen med Anette ud fra 
lærernes A20 og det generelle planlægning af skoleåret. Her er det afgørende en 
udmelding af budget 2021 som vil blive meldt ud midt i marts. 

   

8  Orientering om tildeling af kommunale kroner til vedligehold og modernisering af 
skolerne i Odense (Velfærdens fundament – slideshow) 
Lasse fortæller om velfærdens fundament. Han gennemgår den plan der ligger fra 
kommunens side omkring vedligehold og modernisering af skolerne i Odense. Man kan 
læse mere på Odense kommunes hjemmeside. 

   

     9   Opsamling på ”3 hurtige fra skolebestyrelsen” hvad skal vi have med denne gang? 
FSFO opstart 
Corona situation 
Velfærdens fundament 

   

  Afslutning: 

10  Meddelelser: 
Ingen meddelelser 

11  Evt.:  
Intet under 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: 
 
2021: 25/2, 29/3, 27/4, 20/5, 15/6 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet. 
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