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Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

 Mandag den 20. januar 2020 i konferencerummet kl. 17.00 – 19.00  

  

 Afbud: Maiken Monrad-Jensen, Anni Sønnichsen 

 

Tilstede: Bitten Bøgild, Daniel Holst Mortensen, Rasmus Jochumsen, Esra 

Riyad Abdol-Hamid, Henrik Lauvring, Christian Raun, Kirsten Christiansen, 

Ole Tolstrup, Lars Eriksen. Elevrådsrepræsentanter 

   

 Der serveres et lettere traktement under mødet. 

 

 Elevrådet deltager med et punkt; sponsorløb, og er derfor første punkt på  

                   dagsordenen.  

  

1. Godkendelse af referat. 

  

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

 
 

3. Vedtagelse. 

 

3.1 Skolebestyrelsens aften. 

 

Sagsfremstilling: En gang årligt indbyder skolebestyrelsen til en 

orienteringsaften om arbejdet i skolebestyrelsen. Det er i år den 22. april kl. 

19.00.  

 

 

Skibhusvej 188 
5000 Odense C 
Tlf. 6375 2500 

            Email: sct.hans-skole.buf@odense.dk 
www.scthans.odense.dk 
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Der skal laves et program for aftenen og der er fra formanden forslag om 

følgende: 

- At få indbudt nogle udbydere af en frokostordning og præsentere tilbuddet 

for forældrene. 

- Invitere Marianne Broholm til at fortælle om angst, børn og familier. 

Bestyrelsen skal helst tage stilling til aftenens indhold på dette møde, da vi 

ikke har møde i februar. 

Bestyrelsen vil også gerne på bestyrelsens aften indbyde 

forældreforeningen til at holde deres årlige generalforsamling. 

 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at lave en aften, hvor der skal 

præsenteres to – tre madordninger. Bestyrelsens arbejde skal præsenteres. 

Der skal laves en god markedsføring. Forældreforeningen kan evt. være med 

til at reklamere.  

 

3.2. Retningslinjer for forældreråd.  

 

Sagsfremstilling: Punktet blev drøftet på sidste møde og bestyrelsen skal på 

dette møde blive konkrete om arbejdet i forældrerådet. Hvad skal rådet 

arbejde med, og skal der evt. være nogle links til bestyrelsen? Punktet skulle 

gerne resultere i et udkast til princip for forældreråd, som kan drøftes i skolens 

øvrige råd. 

 

Beslutning: Forældrerådet understøtter klassens trivsel og kan ikke 

repræsentere klassen. 

 

 

  

Punkter til drøftelse. 
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4.     Drøftelser. 

 

 4.1.: Rengøring 

                     

 Sagsfremstilling: På sidste møde drøftede vi skolens rengøringsstandard. 

Bestyrelsen skal på dette møde lave en slagplan for at arbejde med emnet og 

gerne fastlægge et mål med arbejdet og en tidsplan for punktet.   

 

 

Konklusion på drøftelse: Der igangsættes en undersøgelse hos skolens 

forældre i marts. Bestyrelsen konkluderer på maj- mødet. 

 

4.2.:Trafik på Skibhusvej 

 

Sagsfremstilling: Skoleleder Lars Eriksen har deltaget i et offentligt 

trafikmøde arrangeret af Skibhusforum. Det store punkt var trafikken på 

Skibhusvej. Lars Eriksen vil gennemgå nogle af konklusionerne fra mødet.  

 

 

Konklusion på drøftelse: Lars Eriksen orienterede om mødet.  

 

4.3.: Erhvervspraktik i folkeskolen 

 

Sagsfremstilling: Sidste år valgte Børn- & Ungeudvalget i Odense Kommune 

at ville satse mere på erhvervspraktik. Dette satte vi i gang sidste år. Ole 

Tolstrup vil orientere om ordningen og hvordan vi arbejder med det på Sct. 

Hans Skole.  

 

Konklusion på drøftelse: Skolerne i Nord har et samarbejde om job og 

uddannelse i en uge. Bestyrelsen bifalder.  

 

4.4.:AULA 

 



 

                                                                                            

4 

 

Sct. Hans Skole 
 

Sagsfremstilling: På sidste møde drøftede vi AULA. Punktet var meget rettet 

mod, om der nu var kommunikation nok mellem skole og hjem og hvordan 

platformen fungerede. Vi har på skolen fået nogle forældrehenvendelser om 

børn må skrive til andre børn, og om det samme gælder forældre. Vi vil gerne 

have bestyrelsens holdning til dette.   

 

 

Konklusion på drøftelse: Skolebestyrelsen fastholder at vi ikke åbner for 

skriverier på tværs af klasser, men kun arbejder i årgange og linjer.  

 

 

 

5. Orientering fra: 

  

 5.1. De forældrevalgte.  

 

  

5.2 Ledelsen. 

 

 

 

 5.3. Personale 

     

 5.4. Elever 

 

Der var et forslag om et sponsorløb fra elevrådet. Elevrådet vil gerne stå for et 

sponsorløb og resultatet skulle udmønte sig i nogle oplevelser for eleverne. 

Løbet var rettet mod 6. – 9.årgang. Eleverne blev bedt om at arbejde videre 

med projektet og bl.a. se på en anonymisering af betalingen og få sat 

udflugtsmålet op i forhold til noget med læring.  

 

 

 6.      PUNKTER TIL SENERE BEHANDLING 
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   Evt. 

 

Der blev påpeget behovet for kendskab til skolens årsplan for arrangementer. 

Mange forældre skal planlægge op til et halvt år frem i forhold til arbejde og 

har derfor behov for at vide datoer for arrangementer.  

              


