
 Skolebestyrelsen 

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

Referat af  
 

Skolebestyrelsesmøde den 2. september 2019  
kl. 18.30 til 21.00 

 
Afbud fra Helle, Martin Erbæk var fraværende! 

Nyt medlem blev præsenteret. Velkommen til Rikke Monrad 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt! 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet er godkendt. 
 

3. Elevrådet 
Elevrådet for 2019-20 er valgt. 
De konstituerer sig i denne uge. 

 
4. Praksisfortælling om praktik v/Victor og Tobias fra 9.A 

Eleverne fortæller om deres oplevelser med praktik! 
De var afsted i praktik i 8 kl. 
Skolen understøtter elevernes mulighed for praktik sammen med EUD 
God oplevelser med praktikken i 8 kl. og mulighed for yderligere praktik i 9 kl.  
Generelt er eleverne glade for muligheden 

 
5. SSP kvalitetsplan v/Jan Lindstrøm 

Punktet er flyttet til næste møde. EP indkalder Jan W. Lindstrøm 
 

6. Princippet for Røgfri skoletid (Se bilag) 
Der har ikke være nævneværdige udfordringer med Røgfri Skoledag.  
Alt i alt har det været en fin proces og kører fint! 

 
7. Orientering om status vedrørende AULA v/Jan og Pia 

Det er stadigvæk meningen at AULA forældredelen starter til uge 42. 
Der er tekniske udfordringer, men ikke nogen der ikke kan overvindes inden uge 42. 
Vi afventer AULA og dens udseende inden vi evt. laver forældrecafeer mm. 
Vi er klar med info og breve til forældre når der bliver sagt OK 

 
8. Status vedr. undervisningsmiljøundersøgelse + national trivselsrapport v/Pia og Erling 

Erling orienterede kort og punktet kommer på næste møde 
 



 Skolebestyrelsen 

9. Fravær på mellemtrinnet, nysgerrighed på målingen - orientering v/Pia 
PLT orienterede og forklarede graferne. 
Graferne/søjlerne kommer med som bilag til referatet, men ikke på skoleporten! 
EP orienterede om de sidste nye skærpede regler. Punktet vender tilbage på de kommende 
bestyrelsesmøder! 
 

10. Landsmøde – Skole og Forældre (Se bilag) 
Hvis man ønsker at deltage, skal man give EP besked senest d. 25/9 via mail  
ep@odense.dk 
 

11. Årshjul med arrangementer i og udenfor skoletiden, hvor det forventes/ønskes at forældre 
deltager v/Malene 
Vi tager ønsket med tilbage til afdelingerne og vil forsøge at komme med en bedre 
udmelding på diverse skole arrangementer. 

 
12.  Meddelelser – Herunder: Karaktergennemsnit 2019, Status vedr. undervisningsmiljøundersøgelse. 

• Skolen kommer ud med et fint karaktergennemsnit på 7,7 Et snit som er meget flot 
• Der er meldt besparelser ud igen fra Odense Kommune! 

Vi vender tilbage når vi ved mere om hvor meget det betyder for Søhusskolen. 
 

13.  Næste møde 
National Trivsels måling  
Medarbejdernes trivsels måling orientere vi om – måske ikke på næste møde – men næste 
igen. 
 

14. Eventuelt. 
 

15.  Personale 
 

 
Venlig hilsen  
 
 
Helle Nordentoft  Erling Pedersen 
 


