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Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

 Torsdag den 12. december 2019 i konferencerummet kl. 17.00 – 19.00  

  

 Afbud: Esra Riyad Abdol-Hamid, Maiken Monrad-Jensen 

 

Tilstede: Bitten Bøgild, Anni Sønnichsen, Daniel Holst Mortensen, Rasmus 

Jochumsen, Henrik Lauvring, Christian Raun, Kirsten Christiansen, Ole 

Tolstrup, Lars Eriksen 

   

 Der serveres et lettere juletraktement efter mødet. 

  

1. Godkendelse af referat. 

  

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

 
 

3. Vedtagelse. 

 

3.1 Skolebestyrelsens vedtagelse af nye åbningstider i SFO. 

 

Sagsfremstilling: Der har været en forældrehenvendelse om at få ændret 

åbningstiderne i SFO om morgenen. En forælder havde behov for at få passet 

sit barn fra kl. 06.15. 

Skolebestyrelsen kan beslutte, at SFO holder ekstra morgenåbent på moduler 

af ½ time fra kl. 6.00 eller kl. 6.30. Det kan teknisk ikke beregnes fra 06.15. 

2019-taksten for ½ time om morgenen er 196. kr./md og for 1 time 389 kr./md. 

Skolen får ikke ressourcer til den ekstra morgenåbning. 

 

Skibhusvej 188 
5000 Odense C 
Tlf. 6375 2500 

            Email: sct.hans-skole.buf@odense.dk 
www.scthans.odense.dk 
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Skolen får ikke dækket udgifterne til ekstra åbningstid. Skolens ledelse 

indstiller at vi åbner kl. 06.00.  

 

Beslutning: Skolebestyren vedtog at udvide åbningstiden til kl 06.00. 

 

3.2. Nye retningslinjer for fravær.  

 

Sagsfremstilling: Der er lavet nye regler om fravær i folkeskolen. Der er i 

præciseringen af reglerne lagt vægt på, at der skal ske en generel skærpelse i 

forhold til fravær, både ulovligt fravær, men også fravær i form af 

ekstraordinær frihed. Ved f.eks. ulovligt fravær over 15 % inden for et kvartal 

vil der blive reduceret i borgerens offentlige ydelse. Vi vil gennemgå reglerne 

på mødet og drøfte, hvordan vi kommunikerer reglerne ud til forældrene. Der 

er nu lavet love om fraværsregistrering. Bestemmelsen gennemgås og 

skolens holdning drøftes. 

 

Beslutning: Ulovligt fravær giver mulighed for at trække i børneydelsen. På 

Sct. Hans Skole betragtes ulovligt fravær som manglende kommunikation. 

Proceduren for at melde barn fraværende gentages i AULA.  

 

 

 

  

Punkter til drøftelse. 

 

4.     Drøftelser. 

 

 4.1.: AULA 

                     

 Sagsfremstilling Skolen har nu været bruger af AULA siden uge 43.  

Bestyrelsensformanden ønsker at tage en generel drøftelse om AULA, 
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forældrenes oplevelse og kommunikation mellem skole og hjem efter AULAs 

indførelse.  

 

 

Konklusion på drøftelse: Der var overvejende positiv feedback fra 

forældregruppen. Forældrene fandt kalenderen god til at vise elevaktiviteter. 

Der skal være opmærksomhed på funktionen ”svar alle”. 

 

 

4.2.: Forældreråd 

 

Sagsfremstilling: Der er i personalegruppen forskellige oplevelser af hvordan 

klasserådene fungerer, og hvordan de tolker deres opgave. Punktet kunne 

derfor være et opstartspunkt på en længere drøftelse om forældrerådene. Det 

vil sikkert blive en rejse igennem mange forskellige opfattelser af forældreråd. 

Bestyrelsen skal derfor drøfte punktet og eventuelt fastlægge en strategi for 

behandlingen af punktet på forårets møder.  

 

 

Konklusion på drøftelse: Der laves udkast til positiv rammesætning af 

forældrerådets opgaver.  

 

4.3.: Orientering om kommende børnehaveklasser. 

 

Sagsfremstilling: På mødet vil der være en gennemgang af 

indskrivningstallene for børnehaveklasserne 2020. Der er endnu ikke truffet 

afgørelse om elevernes endelige placering. 

  

 Konklusion på drøftelse: Der forventes indskrevet 72 elever. 

 

5. Orientering fra: 

  

 5.1. De forældrevalgte.  
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- Bestyrelsen vil gerne arbejde med rengøringsniveauet på skolen 

evt med udgangspunkt i en udpeget forældregruppe.  

 

  

5.2 Ledelsen. 

 

 

 

 5.3. Personale 

     

 5.4. Elever 

 

 

 6.      PUNKTER TIL SENERE BEHANDLING 

 

  

   Evt. 


