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REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

 Tirsdag d. 18. september 2018 i konferencerummet kl. 17.00 – 19.00.   

  

 Afbud:  

 

 

Tilstede: Bitten Bøgild, Anni Sønnichsen, Christian Raun,  Daniel Holst 

Mortensen, Rasmus Jochumsen, Esra Riyad Abdol-Hamid, Henrik Lauvring, 

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

Bech Larsen. 

 

   

 

1. Godkendelse af referat. 

 - Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 
 
 

3. Vedtagelse. 

 

 3.1 Vedtagelse af princip for mobiltelefon. 

Sagsfremstilling:  

I 2006 lavede den daværende skolebestyrelse sit første princip for 

mobiltelefoner. Den gennemgående tildens var, at eleverne skulle lære at 

omgås og bruge mobiltelefoner. I SFO blev der målrettet arbejdet med brug af 

mobiltelefoner på 3. årgang og bl.a. set på mobilttelefon etik. I 2014 blev 

brugen af mobiltelefoner lagt ud til beslutning i årgangsteamet. Dette ud fra en 

Skibhusvej 188 
5000 Odense C 
Tlf. 6375 2500 

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



 

                                                                                            

2 

 

Sct. Hans Skole 

sKOLO 

 

tilgang om, at der er stor forskel på, hvordan en elev i 3. årgang og 9. årgang 

bruger en mobiltelefon. Med sommerens debat er vi igen klar til at se på 

princip for mobiltelefoner. Personalegruppen indstiller en tilgang til princip  

 

 

 

så mobiltlefoner opbevares i klasserne og bruges kun i tilfælde af, at det kan 

blive en del af undervisningen.  

Det indstilles at bestyrelsen på baggrund af personalets indstilling laver et 

princip. Det indstilles også til bestyrlsen, at det endelige princip drøftes i 

personalegruppen før vedtagelsen. 

 

Beslutning: Der formuleres en tekst/princip for brug af mobil i skoletiden 

”Grundtanken er, at mobilen lukkes inde ved skolestart, men kan altid tages 

frem ved brug i undervisningen.” Drøftelsen bringes nu tilbage i 

personalegruppen, før endelig vedtagelse i skolebestyrelsen på et af de 

kommende møder. 

 

3.2. Forældreaftalepapir om lån af chromebooks 

  

Sagsfremstilling. 

I forbindelse med at eleverne på skolens mellemtrin – 4.-6. årgang skal 

have udleveret chromebooks, rejser der sig også nogle spørgsmål om 

brugen af disse chromebooks og især, hvad der sker, hvis de går i stykker 

eller bliver beskadiget. Der vedlægges forslag til forældreskrivelse. 

Skrivelsen har været til ”afprøvning” hos Bitten Bøgild. Ole Tolstrurp vil 

fremlægge dette punkt. 

 

Beslutning: Der forsøges igen at kommunikerer om formålet med aftalen. 

Bestyrelsen besluttede, at skolens ledelse kommunikerer dette ud på næste 

månedsbrev. 
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Punkter til drøftelse. 

 

4. Drøftelser. 

 

4.1. Bodens sortiment. 

 

 Sagsfremstilling. 

 

                   Skolen har et lille udsalg af forskellige madvarer til køb for skolens elever.  

                   Boden fungerer som en udliciteret opgave til en privat forretningsdrivende,  

                   som gerne vil sælge mad osv. 

                   Skolebestyrelsen har modtgaet en henvendelse om sortimentet fra en   

                   forælder, der forespørger til, om det er foreneligt med skolens sundhedspolitik  

                   at sælge pomfritter. Vedkommende forælder foreslår sandwich eller  

                   smørrebrød. 

                   Skolens holdning er, at vi på ingen måde har råd til en kantinedrift af    

                  økologiske produker og drikkevarer. Vi står derfor i en problemstilling mellem,  

                  at såfremt en skal kunne drive en forretning med salg af madvarer, så vil  

                  vedkommende en gang imellem også sælge ikke så sunde madvarer. Der er  

                  mere salg i promfritter end skoleagurker. 

                 Det er naturligvis op til bestyrelsen at sige, at vi ikke skal have den nuværende  

                 ordning, men i forlængelse heraf, hvilken ordning vil bestyrelsen så foreslå? 

                 Punktet er et drøftelsespunkt, og vi kan alle undersøge andre muligheder til     

                 næste møde. 

 

                Konklusion på drøftelse: Der var en længere drøftelse i bestyrelsen om dette  

               punkt. Drøftelsen spændte lige fra hygieinedebat til sundheden af pomfrittes  

               stegt i en spiseskefuld olie. Det er skolebestyrelsen og skolens holdning, at  

               bodens udvalg kun er et supplement til elevernes madpakker. Mellem 80 og 90%  

              af skolens elever i 0. til 6. kl. faktisk har madpakke med. Der var også en  

              drøftelse af, om muligheden for at drive en forretning kun på grøn salat.  

              Bestyrelsen indstillede at  
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                   der blev lavet en information om bodens tilbud og at bodens indehaver holdt et  

                   møde med eleverne på 4. til 6. årgang. 

 

4.2.: Skolebestyrelsesdag 8. september 2018. 

 

Sagsfremstilling:  

En lille gruppe deltog i introduktionsmødet d. 8. septembver på OCC. På 

mødet besluttede gruppen, at man gerne ville orientere den øvrige bestyrelse 

om dagens indhold og fremlægge nogle af de metodiske redskaber, som vi 

blev præsenteret for på konferencen. De to deltagende 

bestyrelsesmedlemmer vil orientere om dette. 

 

Konklusion på drøftelse: Bestyrelsens repræsentanter havde haft en god 

dag på introduktionsmødet og anbefalede en udleveret metode til fremtidig 

fastsættelse af principper. 

 

4.3.:  Orientering om bygningsrenovering på Sct. Hans Skole. 

 

Sagsfremstilling:.  

Sct. Hans Skole har i 2018 fået midler til vedligeholdelse/renovering af flg. 

Områder: 

- Renovering af madkundskabslokalet 

- Renovering af musiklokale 

- Etablering af nyt udendørs lys 

- Etablering af overdækket cykelparkering for skolens personale 

- Opsætning af lyddæmpende materiale i gul opgang. 

- Etablering af multilokale i gul bygning 

 

På mødet vil Lars Eriksen orientere om, hvor langt man er kommet med de 

forskellige ting. 
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Konklusion: Lars Eriksen gennemgik bygningsmodellen og bestyrelsen 

besøgte Madkundskab. 

 

 

5. Orientering fra: 

  

 5.1. De forældrevalgte .  

- Eventuel offentligørelse af referater i en eller anden form på fremtidige 

platforme. Bestyrelsen så det som vigtigt at elevrådet også blev hørt i 

værdimaterialet. 

  

 5.2 Ledelsen. 

- 10. oktober er der et forældrearrangement på Sct. Hans Skole om 

børnekultur/børn med angst. 

  

 5.3. Personale 

     

 5.4. Elever 

 

 

 6.      PUNKTER TIL SENERE BEHANDLING 

 

  

   Evt. 


