Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 10/11 kl. 19.00-21.30 på afd. Øst
Forældrerepræsentanter: Philip Munkholm Bager Haugaard, Byen – 4.D & 6.E; Lisbet Bogh
Sønderby, Byen – 5E; Susan Grønbech Kongpetsak, Byen – 2.E & 4.E; Michael Stensgaard Toft, Øst
– 0.B; Rikke Rosenkvist Lindholst, Øst – 0.A; Andrea Skov – Øst, 2.A;; Rajesh Jayantilal Bhatt, Øst –
3.A
Medarbejderrepræsentanter: Lars Henrik Christiansen, Øst – Birgitte Karlsen, Byen
Elevrepræsentanter
Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Elena Christensen
Gæster:
Fraværende: Clara W. Schultz, :– Øst, Mikkel Mønsted Pedersen – Byen
Diana Pedersen, Øst - IA; Johannes Fogh, Øst – 1.B
Dagsorden –

Punkt
Godkendelse af referat fra
sidste møde.

Tid
5 min
19.0019.05

Proces
Beslutning

1. Skolefoto (Lisbeth)

10 min
19.0519.15

Beslutning

2. Nyt fra elevrådet
(Clara og Mikkel)

10 min
19.1519.25
15 min
19.2519.40

Orientering

3. Fremlæggelse af hal
projekt (PP)
4. Skolegård (Lisbeth)

15 min

Orientering

Referat
Pkt 5
På sidste møde blev det fremført, at der er en
historie om, at SFOen på Øst ikke er særlig god,
og det har den ikke været i mange år. Det ønskes
medtaget i referatet.
Forretningsmodellen i Odense Skolefoto er ikke
gennemsigtig. Man skal afmelde i tide, ellers
fanger bordet. Man kan blive bondefanget.
Click er et lokalt firma, der tager nogle gode
billeder, og hvor det er mere gennemsigtigt,
hvad man bestiller, og hvordan man afbestiller.
Det bestilles i kommende skoleår.
Der ønskes et klassebilleder på Aula. Lærerne
tager billeder og lægger dem på AULA. De
forældre, der ikke har givet tilladelse til, at deres
barns billede må ligge på AULA deltager ikke i
fotograferingen.

Palle fremlagde forslag om at arbejde med at
bygge en hal på Stjernens areal på Fruerstuevej.
Skolebestyrelsen er meget positive. Deres input
og gode ideer indarbejdes i forslaget.
Skolegården på Byen har altid været et
kritikpunkt. Der ønskes en drøftelse, der både

tager afsæt i pædagogik og fysiske forhold. Palle
fortæller, at vi har afsat en halv million og har
bedt et firma om at komme med et tilbud.
Overskriften for projektet for udvikling af
etundervisnings- og idrætsrum i Byens skolegård
er ”bevægelse”.

19.4019.55

På Byen er der en oplevelse af, at børnene ikke
må noget i skolegården. De får skæld ud hele
tiden. Der er ikke noget, børnene kan foretage
sig i skolegården. Der efterlyses konkrete
materialer, som børnene kan bruge i pauserne.
Problematikken drøftes og løses i teamene på
Byen.
Birgitte drøfter emnet med elevrådet, der
fremkommer med deres vinkel og forslag.
Det hele under hensyntagen til
coronasituationen.

Kort pause –
elevrådsmedlemmer har fri

5 min
19.5520.00

5. Økonomi

20 min
20.0020.20

Orientering

6. Corona situationen
(PP)

10 min
20.2020.30

Orientering

7. Meddelelser (Palle)

20 min
20.3020.50

Orientering

8. Evt.

9.
Punkter til
kommende møder

10 min
20.5021.00

Der har været underskud i flere år på skolen. En
forklaring er tildelingsmodellen i forhold til
segregerede elever. Den er nu ændret, så den
ikke er så belastende for vores økonomi. Det
betyder, at der nu er mulighed for flere indkøb
på mange områder.
Alle klasser øver sig i Zoom eller Meet i tilfælde
af, at elever smittes, og vi må etablere
fjernundervisning.
Skole-hjem-samtaler afholdes fysisk indtil videre.
Der er optaget video, som redigeres til små film
til skolens hjemmeside.
Næste skolebestyrelsesmøde afholdes fysisk med
god afstand og opretholdelse af coronaforholdsregler.

