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Sct. Hans Skole 
 

 
 

 

 

 

 SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

 Onsdag den 19. maj 2020 Kl.  17.00 – 18.00 

 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. 

-  nyt referat udsendes mandag.  

 

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 



 

                                                                                            

2 

 

Sct. Hans Skole 
 

Punkter til drøftelse. 

 

4.     Drøftelser. 

 

 4.1.: Sct. Hans Skole – genåbning 6.- 9. årgang.      

                

Sagsfremstilling: Bestyrelsen orienteres hermed om genåbningen for 6.- 9. 

årgang. Der orienteres om både den organisatoriske og pædagogiske løsning.  

 

Konklusion på drøftelse: Alle elever er på hold og har hver 3 lektioner pr. 

dag. Vi aftventer udmeldinger den 8. juni, før der træffes eventuelle nye 

beslutninger.  

 

 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, rengøringsstandarder og håndtering af afstandskrav. 

 

Konklusion på drøftelse: Der var kommet flere elever i SFO, hvilket igen 

satte pres på rengøring og antal elever i klasserne. Der skulle nu gøres ekstra 

rent ved de ældste lever, hvilker sender flere rengøringsfolk på banen. Der er 

nye vejledninger, som man skal forholde sig til hele tiden.  

 

4.3.: Sct. Hans Skole - tiltag for 4. årgang.  

Sagsfremstilling:  Bestyrelsen drøftede på sidste møde udfordringen medf 4. 

årgang. Der orienteres om tilbud til 4. årgang. Medsendes som bilag. 

 

 

Konklusion på drøftelse: Der er nu startet op med baskeball på p-pladsen 

ved Marienlystcenteret. Der drøftes om en udvidelse af tilbudet ved at der 

laves en yderligere åbning i UC Skibhus. 
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Sct. Hans Skole 
 

 

4.4.: Sct. Hans Skole – Covid- 19 tilfælde  

 

Sagsfremstilling: Vi har et tilfælde af Covid- 19 på skolen. Der vil være en 

gennemgang af hvordan skolen har handlet, hvilken rådgivning vi har fået og 

forældrenes reaktioner.  

 

Konklusion på drøftelse: Der var en orienterring om skolens handlen og 

kommunikation ved det konstaterede tilfælde af Covid- 19. På baggrund af 

bl.a. tilfældet på Sct. Hans Skole er der nu lavet nogle ”actioncards” , som er 

en ”kogebog” over hvad vi gør i tilfælde af konstateret smitte.  

 

 

5. Orientering fra: 

  

 5.1. De forældrevalgte.  

 

 Ledelsen. 

- Ledelsen afventer næste skridt i åbningen af skolen.  

 

 

 5.3. Personale 

 -  Personalet gav udtryk for, at de fandt det dejligt ikke at skulle 

lægge øre til forældrenes frustrationer over deres arbejdspladser, når de 

hentede børnene uden for skolen.   

 

 5.4. Elever 

 

 

 6.      PUNKTER TIL SENERE BEHANDLING 

 

 Næste bestyrelsesmøde vil være afhængigt af åbningen af de øvrige 

funktioner i det dansk samfund. Vi afventer derfor alle den 8. juni. 


