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Referat af  SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

 Mandag den 21.januar 2019 i konferencerummet kl. 17.00 – 20.00.   

  

 Afbud:  

 

 

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

Mortensen, , Henrik Lauvring, Kirsten Christiansen,  Ole Tolstrup, Lars 

Eriksen 

 

 Der serveres lidt spiseligt 

   

 

1. Godkendelse af referat. 

 Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 
 
 

3. Vedtagelse. 

 

3.1 Skolebestyrelsens aften 

 

Sagsfremstilling: Skolebestyrelsen skal som sædvanlig står for en aften i 

april, den 24. april, hvor vi både skal aflægge en slags årsberetning, men også 

lave noget for forældregruppen. Jeg har i år fået et forslag om at lade det stå i 

læsningens tegn. Der er forslag om at invitere en forfatter og få en til at tale 

om læsning.  

Skibhusvej 188 
5000 Odense C 
Tlf. 6375 2500 

            Email: sct.hans-skole.buf@odense.dk 
www.scthans.odense.dk 
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Beslutning: Der laves et program om læsning ved en læsevejleder og en 

forfatter, som kan fortælle noget om læsning. 

 

  

Punkter til drøftelse. 

 

4.     Drøftelser. 

 

                     

 4.1.: Henvendelse til rådkvinde om pavillon 

 

 

Sagsfremstilling:  Skolebestyrelsen besluttede på sidste møde at sende 

skrivelse til rådkvinden om bygningsforholdene på Sct. Hans Skole. 

Bestyrelsen er orienteret om svar. Skal der ske yderligere? 

 

Konklusion på drøftelse: Svaret blev taget til efterretning og bestyrelsen 

bestemte at henvende sig til rådkvinden igen i oktober. 

 

 4.2.: Vollsmoseplanen 

 

Sagsfremstilling: Byrådet har vedtaget en ny plan for Vollsmose. Man 

ønsker at revitalisere hele området. Der skal rives boliger ned og skaffes 

plads til børn på andre institutioner i byen. Der vil være en drøftelse af hvilken 

praktisk betydning det vil have for Sct. Hans Skole. Lars Eriksen vil komme 

med et oplæg. 

 

Konklusion på drøftelse: Der blev orienteret om planen og at Sct.Hans 

Skole har ca. 10 % elever med andet sprog end dansk som 

modersmål.Bestyrelsen besluttede at der skal gøres mere for at styrke 

klassernes fællesskab.   

 



 

                                                                                            

3 

 

Sct. Hans Skole 
 

4.3.: Byggeri mm. 

 

Sagsfremstilling: Vi afventer stadig at få startet byggeriet op. Bestyrelsen vil 

få en status på hvor vi er henne i planlægningen af byggeriet.  

 

Konklusion på drøftelse: Der afventes stadig på en godkendelse af 

arkitektens plan.  

 

4.4.: Forældrehenvendelse om visning af film i vikartimerne 

 

Sagsfremstilling: Der har været en forældrehenvendelse om, at der har 

været vist film i nogle vikartimer i en 4. klasse.  Det er desværre med et 

indhold, som ikke har været aldersrelateret. Ole Tolstrup vil orientere om  

hvordan vikarerne instrueres før de skal i gang i klasserne og at de fleste 

lærere altid sørger for at der er noget relevant vikarmateriale. 

Konklusion på drøftelse: Bestyrelsen belsuttede, at på baggrund af det store 

antal vikartimer, at forsøge at lave en rammesætning af vikartimerne.  

 

4.5.: Midler til teknologi. 

 

Sagsfremstilling: Sct Hans Skole har fået tildelt 100.000 til at arbejde med at 

implementere teknologi i undervisningen. Teknologi, innovation, kodning og 

robotter er både ny undervisningsteknologi, men også nye didaktiske tilgange 

til undervisning. Sct. Hans Skole skal kort sagt i gang med at bevæge sig fra 

passiv bruger til aktiv bruger af teknologi og hvordan giver det så mening i 

børnenes undervisning. 

 

Konklusion på drøftelse: Bestyrelsen afventer information om det endelige 

tiltag.  

 

                   4.6.: Hvad lavede den gamle bestyrelse? 
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Sagsfremstilling: På sidste møde var der et spørgsmål om hvad den sidste 

bestyrelse havde drøftet.  Den sidste bestyrelse havde i sit sidste år brugt 

meget tid på en ny model for skole-hjemsamarbejde. Bestyrelsesformanden 

vil kort gennemgå punktet.     

 

Konklusion på drøftelse: Punktet udsat til næste møde. 

 

4.7.: Lukket punkt 

 

Sagsfremstilling.:  

 

 

5. Orientering fra: 

  

 5.1. De forældrevalgte.  

  

5.2 Ledelsen. 

 

- Orientering om pårørendepolitik – ønsker bestyrelsen at udtale sig? 

o  bestyrelsen ønsker ikke at udtale sig om pårørendepolitik.  

- Sproghæfter. Orientering om samarbejde mellem daginstitutioner og skoler i 

distrikt Rising/Sct.Hans. 

o orienteret  

 

 

  

 5.3. Personale 

     

 5.4. Elever 

 

 

 6.      PUNKTER TIL SENERE BEHANDLING 
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   Evt. 

 

 

Mødet den 19. marts er et arbejdsmøde, hvor vi drøfter fællesmødet den 

24. april. 


