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Sct. Hans Skole 
 

 

 
 

 

 

 

 

 SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

 Onsdag den 23. oktober 2019 i konferencerummet kl. 17.00 – 19.00  

  

 Afbud: Bitten Bøgild, Henrik Lauvring. 

 

 

Tilstede: Anni Sønnichsen, Daniel Holst Mortensen, Rasmus Jochumsen, Esra Riyad 

Abdol-Hamid, Maiken Monrad-Jensen, Christian Raun, Ole Tolstrup, Lars Eriksen 

   

  

1. Godkendelse af referat. 

  

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

 
 
 

3. Vedtagelse. 

 

3.1 Skolebestyrelsens og AULA. 

 

Sagsfremstilling: Så er AULA kommet til verden og bestyrelsen er sammen 

med skolens forældre blevet præsenteret for den nye platform. Som afløser 

for skoleintra har vi nu to platforme. AULA og en præsentationsplatform. Vi vil 

på mødet gennemgå begge platforme. Vi vil langsomt arbejde os hen mod 

nogle principper/retningslinjer for brug af platformene. Til dette punkt må man 

gerne medbringe IPads eller smartphone.   
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Beslutning: Lars Eriksen gennemgik de to nye platforme, AULA og skolens 

præsentationsportal. På skolens præsentationsportal blev der vist data om 

skolen, principper, skolebestyrelsens side og nyt til skolens brugere. I AULA 

var der en gennemgang af beskedsystemet, opslagstavler og samtalenoter.  

Bestyrelsen drøftede to problemstillinger; hvem skal forældre kunne skrive til 

og hvordan melder forældre fravær til skolen. 

Bestyrelsen besluttede, at forældre kan skrive til egen klasse og at forældre 

melder fravær via beskedsystemet til klasselæreren. Det blev også 

understreget, at beslutningen indtil videre var en retningslinje, da systemet 

helt sikkert kan forandre sig. 

 

 

 

 

  

Punkter til drøftelse. 

 

4.     Drøftelser. 

 

 4.1.: Budget 2020. 

 

 

                     

 Sagsfremstilling: Der er nu vedtaget et budgetforlig i Odense Kommune. 

Under overskriften ”vilje til velfærd” har et flertal af de politiske partier fremlagt 

et budgetforslag. Hvordan der bliver mulighed for at kommentere dette 

budgetforlig, vides ikke, men jeg arbejder på sagen.  

 

I forhold til Sct.Hans Skole er der flere interessante punkter: 

 

- I forbindelse med udskiftning af pavilloner peges der på Sct. Hans 

skole og to andre skoler 
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- De gode erfaringer fra UMA skal bruges i forbindelse 

med at der etableres et rejseteam, som særligt skal understøtte leverne i 

de ældste klasser. 

- Der er afsat 50 mil. til merforbrug i det specialiserede område 

under B & U. 

- Folkeskolerne i lokalområderne udvikles til at blive en samlende 

matrikel for lokalområdet og fællesskabet 

- Udvidelse af Sct. Jørgenshallen 

- Pedellerne overgår til den samlede Facility management i Odense 

Kommune. Det understreges i forliget, at der skal være tilknyttet en teknisk 

servicemedarbejder til den enkelte skole. Det indstilles, at bestyrelsen på 

baggrund af en fælles drøftelse, måske opsætter en strategisk handleplan 

for nogle af områderne.  

 

Konklusion på drøftelse: Lars Eriksen gennemgik budgettet og 

konsekvenserne for Sct. Hans Skole. Der var naturligvis stort fokus på at vi 

var direkte nævnt i budgettet med hensyn til nybyggeri som erstatning for 

pavillon og at UMA måske kunne blive en model for arbejdet med unge med 

angst. Endelig blev situationen på pedelområdet drøftet. Skolens ledelse 

beklagede meget den budgetmæssige beslutning om at overflytte pedeller og 

budget for indvendig vedligeholdelse til By- & Kultur.  

 

  

5. Orientering fra: 

  

 5.1. De forældrevalgte.  

  Rasmus Jochumsen havde fået en henvendelse om skolens  

                   arbejde med bevægelse i undervisningen. Lars Eriksen  

                   redegjorde for skolens arbejde på disse områer.  

  

5.2 Ledelsen. 

 

 



 

                                                                                            

4 

 

Sct. Hans Skole 
 

 

Kinesisk besøg, Erasmus- projekt, korsang, motionsdag, 

emnedage, byggeri, skolefodbold og andre spændende 

begivenheder.  

 

 

 5.3. Personale 

     

 5.4. Elever 

 

 

 6.      PUNKTER TIL SENERE BEHANDLING 

 

  

   Evt. 


