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Sct. Hans Skole 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Referat  afSKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

 Onsdag den 6. maj 2020 Kl.  19.00 – 20.00 

 Mødet afvikles på Microsoft Team. 

 I er inviteret via link i mail - invitation. 

                   Du må gerne afprøve linket før mødet. Kan du ikke komme på, kan du  

                   kontakte Lone Birkelund Jørgensen på kontoret og få hjælp.    

 

 

 

 Afbud:  

 

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

Jochumsen, Esra Riyad Abdol-Hamid, Henrik Lauvring, Christian Raun, 

Kirsten Christiansen, Maiken Monrad-Jensen, Ole Tolstrup, Lars Eriksen. 

Elevrådsrepræsentanter 

   

 Man medbringer selv kaffe til mødet! 

   

  

1. Godkendelse af referat. 

 Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 
 

3. Vedtagelse. 

 

 

 

Skibhusvej 188 
5000 Odense C 
Tlf. 6375 2500 

            Email: sct.hans-skole.buf@odense.dk 
www.scthans.odense.dk 
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Sct. Hans Skole 
 

 

  

Punkter til drøftelse. 

 

4.     Drøftelser. 

 

 4.1.: Sct. Hans Skole - genåbningsstrategier.      

                

Sagsfremstilling: Bestyrelsen har som det meste af Danmark været 

nedlukket for en længere periode. På mødet vil som skolens ledelse fortælle 

om strategier og overvejelser i forbindelse med genåbningen. Hvor meget kan 

skolen selv bestemme og hvor meget er bestemt fra Sundhedsstyrelsen?  Der 

har også været fokus på de usikre forældre, så de ikke unødigt beholder 

børnene hjemme.  

 

 

Konklusion på drøftelse:  

 

Der var en gennemgang af de tanker og beslutningsgrundlag, som 

skoleledelse havde brugt i forbindelse med genåbningen af skolen. Der var en 

gennemgang af skolen for 0. – 5. årgang, om forskudt mødetid og antal 

lektioner. Der var et konkret ønske om mere skoletid til 4.- og 5. årgang. 

 

 4.2.: Sct. Hans Skole – rengøring, hygiejne, lokaler og grønne områder.      

Sagsfremstilling: Der vil være en gennemgang af rengøringsstandarder og 

ikke mindst hygiejnekrav til elever og personaler. Der er desuden en skiftende 

lovgivning på området. Skolens ledelse gennemgår brugen af udeområder, 

lokaler og håndtering af afstandskrav. 
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Sct. Hans Skole 
 

Konklusion på drøftelse:  

 

Der var en orientering om rengøring, brug af grønne områder og hygiejne. 

Bestyrelsen havde fået tilsendt Sundhedsstyrelsens sidste notat om 

genåbning af skoler.  

 

4.3.: Sct. Hans Skole – driftsøkonomi i forhold til genåbning af skolen. 

Sagsfremstilling: Vi har som udgangspunkt forsøgt at holde os inden for de 

givne rammer. Der eksisterer fatamorganaforestillinger om at vi al økonomi 

refunderet i forholdet 1: 1. Efter mange år i branchen tror vi som skolens 

ledelse slet ikke på den slags historier. Der orienteres om aftaler med 

forvaltninger vedr. økonomi og hvordan man følger op på dette. 

 

 

Konklusion på drøftelse: 

 

Jutta Hauchrog lavede en kort gennemgang af økonomien i forbindelse med 

åbningen af skolen. Der var en særskilt orientering om forvaltningens ønsker 

om dokumentering af udgifterne.  

 

 

4.4.: Sct. Hans Skole – forældrenes reaktioner.  

 

Sagsfremstilling: Vi har indtil nu kun haft en forældreklage. 

Bestyrelsesformanden er orienteret om dette. Klagen var rettet mod den 

manglende afstand, som vi ikke kan garantere 100% og at vi ikke kan have 

faste legegrupper dagen igennem. Det er nærmest umuligt i SF-tiden. Punktet 

bruges til at samle op på bestyrelsens erfaringer og drøftelser i 

forældrekredsen. 
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Sct. Hans Skole 
 

Konklusion på drøftelse: 

 

Der havde været en klage omkring legegrupper i SFO. Bestyrelsen tog det 

som et stort tegn på tilfredshed i forældregruppen. Bestyrelsen havde fået 

flere meldinger om, at alt gik godt. Det blev fremhævet, at flere forældre havde 

set det det som meget positivt at man skulle aflevere sit barn ved porten. 

Dette forhindrede mange problemer i familierne. Bestyrelsen fandt det vigtigt 

at huske dette til ”normale” dage.  

 

4.5.: Sct. Hans Skole – hvad sker der efter den 10. maj? 

 

 

Sagsfremstilling: Den 10. maj er magisk dato i dansk politik lige nu. Vi aner 

ikke hvad der skal ske, og hvad fremtiden bringer. Dette lige fra 

klassedannelse i Forårs-SFO til sidste skoledag. Punktet er et almindeligt 

drøftelsespunkt og evt. politisk afklaring inden mødet kan gøre punktet konkret 

eller fortsat svævende.  

 

Konklusion på drøftelse: 

 

Der var en generel drøftelse af prioriteringen af årgangene. 4. – og 5. årgang 

er meget alene hjemme og der skal ses på andre aktiviteter for denne gruppe. 

Det kan være klubaktiviteter og andre strukturerede aktiviteter i ungecenteret. 

Der skal undersøges med lokalemuligheder i kirken og på BM. 

 

 

 

  

 

5. Orientering fra: 

  

 5.1. De forældrevalgte.  
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Sct. Hans Skole 
 

  

5.2 Ledelsen. 

 

- Orienteret om 4. maj arrangement. 

 

 

 5.3. Personale 

 

- Personalet fortalte om hverdagen, og for pædagogerne særligt 

om udfordringerne med at skabe kreative legemiljøer i skolegården.   

    

 5.4. Elever 

 

 

 6.      PUNKTER TIL SENERE BEHANDLING 

 

  

   Næste bestyrelsesmøde vil være afhængigt af åbningen af de øvrige 

funktioner i det dansk samfund. Bestyrelsen kan evt. aftale en møderække for 

resten af skoleåret.  


