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 SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

 Torsdag den 19. september 2019 i konferencerummet kl. 17.00 – 19.00  

  

 Afbud: Christian Raun 

 

 

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

Jochumsen, Esra Riyad Abdol-Hamid, Henrik Lauvring, Kirsten Christiansen, 

Maiken Monrad-Jensen, Ole Tolstrup, Lars Eriksen 

   

  

1. Godkendelse af referat. 

 Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 
 
 

3. Vedtagelse. 

 

3.1 Skolebestyrelsens møde med de nye forældre. 

 

Sagsfremstilling: Skolebestyrelsen havde på årets første arbejdsdag møde 

med skolens nye børnehaveklasseforældre. Vi samler op på mødet og ser 

frem mod næste år.  

 

Beslutning: Bestyrelsen vælger at fortsætte arbejdet med at bestyrelsen 

mødes med de nye forældre i børnehaveklassen den 1. skoledag.  
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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.  

 

Beslutning: Der blev orienteret om ny bekendtgørelse. Der laves en central 

skrivelse til forældrene, når loven bliver vedtaget. Samtidig skal der ske en 

præcisering af hvordan man kommunikerer med skolen om sygdom og 

fravær. Vi afventer lige AULA i dette tilfælde også.  

 

3.3: Forslag fra elevrådet om prøve af ny mobiltelefonpolitik. 

 

Sagsfremstilling: Elevrådet er på vegne af mange elever kritiske overfor 

skolens mobiltelefonpolitik. Elevrådet oplever, at de elever som hver dag 

afleverer deres telefoner bliver forhindret i at handle hos TOTTI. Værst er dog, 

de elever som snyder med at aflevere telefoner. Det virker demotiverende på 

de øvrige elever. 

Elevrådet opfordrer til, at man indfører den gamle ordning og stoler på at 

eleverne ikke bruger telefonerne i timen. Til gengæld er straffen meget hård 

for at bruge telefonen. Den kan først afhentes efter et par dage på kontoret af 

forældrene. Elevrådet opfordrer til en prøveperiode med en klasse i 

udskolingen valgt efter lodtrækningsprincippet. Hvis eleverne falder igennem, 

ja, så fortsættes nuværende ordning.  

 

Beslutning: Forslaget blev meget grundigt drøftet i bestyrelsen. Der var flere 

synspunkter om mobiltelefoner, men grundlæggende fatsholder bestyrelsen 

sin værditilgang til mobiltelefoner. På Sct. Hans Skole er man i et fællesskab, 
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hvor man ser og taler med hinanden. Der skal laves en tilbagemelding til 

elevrådet om afslaget. Bestyrelsen ser gerne en opbakning til andre aktiviteter 

i frikvartererne.  

 

  

Punkter til drøftelse. 

 

4.     Drøftelser. 

 

 4.1.: Budget 2020. 

 

 

                     

 Sagsfremstilling: Økonomien i Odense har det ikke godt. Det er der 

grundlæggende ikke noget nyt i, men vi er blevet bedt om at lave en 

opbremsning de sidste par måneder i dette år. Dette vil også få nogle 

konsekvenser for os, som vi må drøfte.  

Kommunens budget for 2020 kendes endnu ikke, da finansministerens aftale 

med kommunerne ikke er tolkningsklar endnu. Man kender en række tal, men 

ser frem til hvordan disse midler fordeles mellem kommunerne og inden for 

kommunens budget. 

Der vil blive orienteret om mulighederne for udtalelse til budget 2020.  

 

Konklusion på drøftelse: Der er store underskud på de kommunale 

budgetter. Konsekvensen for skolen er usikre. Der afventes et nyt budget den 

4. oktober.  

 

 

4.2.: Ordblindeindsats 

 

Sagsfremstilling: Sct. Hans Skole har i samarbejde med skolerne i nord, 

læsevejlederne i Odense Kommune og Ordblindeværkstedet etableret et 

kursusforløb for de af skolernes elever, som er ordblinde. Det er ikke alle 
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elever, som har fået en plads i år, men indsatsen fortsætter de næste år. På 

mødet vil der være en gennemgang af projektet, hvor mange elever der kan 

deltage og hvad vi forventer af projektet. 

 

 

Konklusion på drøftelse: Der blev orienteret om den koncentrerede indsats i 

læsning for ordblinde i region Nord for 5. – og 6. årgang. 

 

4.3.: Bygningssyn 

 

Sagsfremstilling: Som en del af skolebestyrelsens tilsyn med skolen vil vi på 

dette møde have et bygningssyn, hvor vi ser de nyrenoverede lokaler og 

andre tiltag på bygningsområdet. 

  

5. Orientering fra: 

  

 5.1. De forældrevalgte.  

 

  

5.2 Ledelsen. 

 

Året indtil nu – skolestart, valg af linjer på 7. årgang, 

fodboldopstart, spændende projektansøgninger, kurser på 

skolen, besøg på skolen og Skibhusfestivalen.  

 

 

 5.3. Personale 

     

 5.4. Elever 

 

 

 6.      PUNKTER TIL SENERE BEHANDLING 
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   Evt. 


