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Forældrerepræsentanter: Formand: Julie Dahl Jensen, Næstformand: Marianne Elstrup Jensen 
Jens Skjærbæk, 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:  Micas Rochler (9.A), Lauritz Larsen (8.B), Tine Kirckhoff Rasmussen, Mona Jensen 
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk) 
 

Punkt  Beskrivelse 

1  Valg af dirigent.  
René er valgt som dirrigent. 

2  Godkendelse af dagsorden.  
Dagsorden godkendt. 

   

       3  Corona generelt. Nyt generelt om Corona. 
Det er nu blevet tilladt at kaste med karameller sidste skoledag, dog kun ved kast ind i de 
enkelte klasser. Dimission må også holdes med afstand hvis der skal synges. Vi afholder 
hvor klasserne kommer forskudt som sidste år. Klasserne er nu tilbage på fuld tid. 
Ungemiljø er tilbage på fuld tid og til næsten normalt skema. Hvor børnemiljø fortsat er i 
nødskema. Vi oplever elever som er udfordret efter hjemsendingen. Vi oplever også 
tilgang af elever lige nu fra andre skoler. 

   

4  Smartwatch i undervisningen. Ure der ringer i undervisningstiden. Problemet strækker 
sig helt ned i 0. klasse. Hvordan forholder vi os til det som skole. Hvordan går det i 
arbejdsgruppen? 
Udkast gennemgås, rettes til og godkendes. 

5  Årsberetning i stedet for forældremøder. Indhold?  
Marianne og Tine gennemgår referater fra tidligere bestyrelsesmøder og kommer med 
forslag til årsberetningen og indhold til video der vil kunne fremvises på aula og skolens 
facebookside i august, som årsberetning fra skolebestyrelsen. Til næste bestyrelsesmøde 
brainstormes der på ideer til videoen. 

   

6   Skoleårets planlægning. Valgfag for 9. årgang. Praksisfaglige valgfag for 7. årgang. 
Understøttende undervisning.  
Kommende 9. årgang får valgfag at vælge imellem i samarbejde med Syddansk 
Erhvervsskole, Kold college og Højmeskolen. De praksisfaglige valgfag for 7. årgang vil 
der være H/D og madkundskab at vælge imellem. Derudover kan der omkonverteres til 
UUV for 5.-9. årgang. Dette for at skabe plads til 2-voksen tid for de årgange.  
Skolebestyrelsen understøtter disse beslutninger for valgfag og understøttende 
undervisning. 

       7  Skolebestyrelsens aktivitetsplan for kommende skoleår. Hvordan gør vi? 
Arbejde med forældrerådene, hvordan bruger man dem og hvad er forældrerådenes 
opgave. Kommunikation (forældre, elever, personale). 

8   

   

       9   Opsamling på ”3 hurtige fra skolebestyrelsen” hvad skal vi have med denne gang? 
Coronastatus 
Smartwatches 
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Skoleårets planlægning 

   

  Afslutning: 

10  Meddelelser: Der er lavet en aftale med en musiklærer til næste skoleår til at undervise i 
musik, da der er en del lærere der skal på uddannelse, har det været svært at få dækkes 
musik i skema. 
 

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: 
 
2021:, 20/5, 15/6 
 
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet. 
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