
 Skolebestyrelsen 

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

Referat af dagsorden 
 

Skolebestyrelsesmøde den 2. december 2019  
kl. 18.00 til 21.00 

 
Afbud fra Rikke M 

  
NB! Så nærmer julen sig – som sædvanligt skal vi være sammen om lille julemåltid 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt! 
 

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

3. Elevrådet - Er der økonomi til en rigtig avis? Spørgsmål fra sidste møde. 
Vi vil prioritere at få lavet en rigtig avis. Efter rygterne fra avisområdet vil vi kontakte 
Odense Rådhus. Her kunne være et sted hvor man kunne få hjælp til print. 
Det er måske svært at finde et sted der trykker i rigtig avis kvalitet – vi er stadigvæk ved at 
undersøge! Men der bliver trykt en avis! 
Avisen i Undervisningen kunne være en mulighed! Jakk og Kim er tovholdere! 
 
Elevfesten er næsten færdig planlagt – de sidste detaljer kommer plads ASAP. 
 
Elevrødder skal rundt og lave oplysningskampagne for brugen af fyrværkeri i yngste og 
mellemste afd. 

 
4. Orientering om elevfravær – kommunikation til forældre (Se bilag) 

Desuden blev der omdelt et brev fra skolechefen! 
Brevet sendes hjem til alle forældrene via AULA. 
Der skal laves lokale regler for skolen som fortæller hvordan vi gør det på skolen. – det 
praktiske….. 
Udgangspunktet er dog stadigvæk lovgrundlaget fra folketinget. 
 

5. Vi skal se bevægelseskalenderen fra Dansk Skoleidræt - vi deltager selv med vores elever! 
v/Karin 
Vi så bevægelseskalenderen for 3 december! 
Lidt sjov leg for alle. 
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/julekalender-2019/ 
 

6. Orientering om indskrivningen – nye elever til 0. klasse 2020 v/Pia + EP 
Den endelige indskrivning er ikke helt på plads. Der er dog minimum en klasse.  

https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/julekalender-2019/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/julekalender-2019/


 Skolebestyrelsen 

Vi er lige omkring tallet for en ekstra klasse – det samlede billede afhænger af vores 
naboskoler om de kan/skal optage deres egne elever. 
Når de endelige tal fra centralt hold er fastlagt kommer der besked ud til bestyrelsen. 
Tovholder PLT. 
 

7. Undervisningsmiljøvurdering v/Pia og Erling (se bilag) 
Erling og Pia gennemgik bilaget 
Den skal først igennem vores forskellige afdelinger og MED. Når det arbejde er færdigt, vil 
selve vurderingen vil være tilgængelig på skolens hjemmeside. 
 
Bemærkninger: 
Vi scorer flot, men der er selvfølgelig også steder hvor vi kan forbedre os! 

 
Der kunne gøres mere for at få aktiviteter til Ungeskolen. Jf. muligheden for at forlade 
skolen i pauserne. 
 
 

8. Oplæg til drøftelse om revitalisering af vores forventnings- og samværsregler v/Pia og Jan 
PLT indledte med en kort gennemgang af reglerne. 
Bemærkninger:  
 
Hvor skal det placeres henne? AULA. 
For nuværende er det svært at finde det ”rigtige” sted. Vi vil forsøge at sætte dette og andre 
dokumenter ind i AULA så det bliver mere ”levende” for forældre. 
De andre regler for snekast – mm kommer ind i et andet dokument som skal anses som et 
mere arbejdsagtigt medarbejder dokument. 
 
Reglerne er vedtaget. 

 
9.  Meddelelser – (PLOV) Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige hændelser 

Erling orienterede om PLOV.  
Der afholdes infomøde for personalet i nærmeste fremtid! 
 
Der var 3 nye bestyrelses repræsentanter til valgmødet inden selve bestyrelsesmødet i dag. 
De kommer med på maillisten til referaterne fremadrettet. 
Der skal lægges 5 arbejdsdage for kommentarer til referatet inden det godkendes og 
udsendes 
 
Ny pæd. stud på skolen fra 1/12-19 
 
Helle har holdt møde med medlemmer af skolebestyrelsen på Munkebjergskolen, og de 
har sammen snakket med en fra byrådet omkring modellen og muligheden for, at 
skattestigningens “nye” penge kunne komme området til gode.  

 
10.  Punkter til næste møde. 

 
11. Eventuelt  

 



 Skolebestyrelsen 

12.  Personale 
 

 
Venlig hilsen  
 
Helle og Erling 
 


