
 Skolebestyrelsen 

                SØHUSSKOLEN, Bispeengen 3, 5270 Odense N, Tlf. 63 75 76 00, Fax. 63 75 76 27  
 
 

Dagsorden 
 

Skolebestyrelsesmøde den 2. april 2019  
kl. 18.30 til 21.00 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt 
 

3. Elevrådet 
Vi har gang i elevfesten d. 11/4-19. Der øves på lancier.  

 
4. Orientering om møde med politikere - Medlem udtræder af bestyrelsen v/Helle 

Vedr. udtrædelse af bestyrelsen: EP vil tale med Skoleafdelingen omkring et 
suppleringsvalg. 
 

 
Helle refererede fra mødet med politikerne. Bl.a. har der været møde med Tim Vermund fra 
social-dem. Der er aftalt møde med Malene Ambo fra Venstre. 
Møderne løser ikke vores udfordringer med økonomien, men der presses på for at løse den 
aktuelle situation.  
 

5. Orientering om budget for undervisning og SFO i det kommende skoleår v/Anette -herunder 
fokus på muligheden for lejrskoler 
Vi har fået budgettet ud for kommende skoleår gældende fra 1/8-19 frem til 31/7-20 
Vi har fået 4 flere visiterede elever til specialtilbud. 
Det koster skolen ca. 135.000 kroner pr. elev  
 
Det betyder en reduktion af medarbejderstaben med 1 lærer. 
 
Det betyder, at vi ikke har genbesat den ledige stilling. De facto går vi en medarbejder ned.  
Alle opgaverne skal løftes af en medarbejder færre. 
 
Vi vil ikke opstarte en proces med lejrskoler, da vi ikke har midlerne p.t. 
Vi skal dog holde øje med mulighederne for at oprette lejrskolerne fremadrettet. 
 
Det skal meldes ud at vi ikke kan prioritere lejrskoler p.g.a. den udmeldte økonomi. Sker via 
det lokale nyhedsbrev til forældrene. 

 
6. Opgørelse vedr. elevfravær 2018 – orientering v/Erling (se bilag) 

Erling orienterede om elevfravær. 



 Skolebestyrelsen 

Kommentarer til opgørelse. 
Vi ligger flot sammenlignet med andre skoler i Odense skolerne.  
Mellemtrinnet ligger lidt højere end andre delskolen på Søhus. 
 
Vi vil være nysgerrige på, hvorfor ser det ud som det gør på mellemtrinnet. 
 
Aula, det nye ”Intra” har muligvis nogen funktioner, som kan understøtte arbejdet med 
fravær. Bestyrelsen vil gerne have fokus på udfordringen. 
Sekretariatet skal lave en skrivelse til forældrene med en opfordring til at registrere fraværet 
rigtig. 
 

 
7. Bibel fra Gideonitterne – det handler om et lille trossamfund, hvis hovedformål er uddele bibelen alle. De 

har gennem en årrække delt Det Nye Testamente ud til 5. klasserne på skolerne i Odense. Skolens ledelse vil 
gerne høre bestyrelsen om dens holdning til denne praksis. 

 
Vi ønsker ikke at modtage bibler fra Gideonitterne. Erling informerer dem om at vi takker 
nej. 
 
 

8. Praksisfaglige valgfag – orientering v/Jan og Erling 
Vi skal udbyde håndværk og design og kan udbyde billedkunst, musik og madkundskab til 
kommende 7 klasser. 
2-årigt forløb med prøve i 8 kl.  
Vi indleder et samarbejde med Kroggårdskolen for at kunne udbyde alle fag. 

 
 
En forhånds tilkendegivelse tyder på 2 hold i madkundskab og 1 hold i Håndværk og design 
på Søhus.  
Med henblik på, at alle kan få deres første prioritet vil Kroggårdskolen udbyde musik og 
illedkunst. 
Vi vil bytte elever på fag mellem de 2 skoler. 
 
Vi starter en proces med at få endelige tilsagn fra eleverne via en workshop, hvor man kan 
besøge fagene. 

 
Afviklingen af fagene vil være på torsdage i blokke af 6 timer 

 
9. Justering af folkeskoleloven – kort gennemgang og forslag fra ledelsen vedr.: 

• Placering af de ”nye SFO-timer” i skolestarten 
• Skal vi reducere skoledagen for 4. til 9. klassetrin? 

 
Kortere skoledage for de yngste elever 0. klasse til og med 3. klasse. Der skal reduceres 
med 90 klokketimer årligt svarende til 2 ¼  ugentligt time inkl. pause.  
Dette medfører en øget aktivitet i SFO.  
SFO-tilbuddet vil starte tilsvarende tidligere 
Fra 4. -9. klassetrin kan der reduceres op til 2 klokketimer pr. uge, dette gælder ift. 
understøttende undervisning og pausetid. 
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På Søhusskolen indstiller vi til reduktion i den understøttende undervisning herunder 
aktivitetstid.  

 
På næste bestyrelsesmøde vil vi konkret redegøre for justeringerne via eksempel på 
skemaer for Yngste, Mellemste og Ældste afdeling. 

 
 

10. Status vedr. erstatningssagen v/Erling 
Erling orienterede om sagen. 

 
11. Principper til gennemsyn: Elevernes brug af mobiltelefon (se bilag) 

Princippet er godkendt. Husk at ændre dato i dokumentet. 
 

12.  Meddelelser 
Erling orienterede om genopretningspuljen på 600.000,- Den skal rette op på fliser og asfalt 
på skolens område. 
 
Alarmen der gik ved festen. Det bliver kun fremadrettet teknisk service der kan slå 
brandalarmen fra. 
Proceduren skal følges hvis alarmen går! 
Regningen for diverse alarmer skal faktureres, hvis den udløses ved fejl i procedure af 
lejere! 
 

13.  Næste møde.  
Forslag via skema til afkortning af skoledag 
Valgfag ordningen for kommende 8 og 9 klasse. 
Suppleringsvalg, se punkt 4 
Fravær på mellemtrinnet, nysgerrighed på målingen. 
Røgfrit skoletid for alle elever – ingen udgang fra skolens område i pauserne 
 

14. Eventuelt  
Der skal præciseres hvordan der holdes fri i forbindelse med konfirmationen. Jakk er 
tovholder.  
Indledende drøftelser omkring en Røgfri skoledag. 
 

15.  Personale. 
16.  

 
Venlig hilsen  
 
Helle og Erling 


