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Skolebestyrelsen 

 

 

 

Referat af møde i 

Skolebestyrelsen tirsdag den 3. september kl. 18.30 
 

 
1. Elevrådet 

a. Ingen af elevrådene har nået at afholde møde endnu.  

 
2. Meddelelser 

a. Almen: man vil i pædagogisk udvalg arbejde med hvordan man 
kan understøtte elevfællesskaber 

b. Der er lagt op til at reducere det faste beløb som specialskoler og 
centerafdelinger får for alle Odense elever med 25 %. 

c.  Der er kommet nye regler om elevfravær, registreringen bliver 
forenklet. Det præciseres desuden at der ved mere end 15% 

ulovligt fravær skal indberettes til de sociale myndigheder. 
Skolelederen kan kun i særlige tilfælde give lov til ekstraordinær 

frihed. Vurderingen vil afhænge af om eleven i forvejen har meget 
fravær. Hvis en elev der har mere end 10% fravær i det forgangne 

år, skal skolen lave en handleplan sammen med forældrene m.h.p. 
at nedbringe fraværet.  

d. Centerafdelingen: har modtaget 2 nye elever pr. 1 september.  

e. U4 og U5 skal på lejrskole / ryste sammentur for elever i den 
kommende uge.  

Der afholdes fælles forældremøde for centerklasser på Lumby skole 
tirsdag d. 10/9.  

Læsevejleder har fået lov til at deltage i en uge på Plan T forløb 
med henblik på at kunne anvende erfaringerne med støtte elever 

med læseudfordringer hjemme på skolen.  
 

3. Klassesammenlægning 
a. Skolebestyrelsen orienteres om, at 3. og 4. klasse lægges sammen 

efter efterårsferien. Sammenlægningen skyldes et meget lavt 
elevtal i især 4. klasse, men det er også lavt i 3. klasse.  

b. Klasserne skal blive sammen indtil 4. klasse rykker til Søhusskolen 
i 7. klasse 

c. Der indkaldes til ekstraordinært forældremøde, og teamet i de to 

klasser går i gang med at lave en god proces for 
sammenlægningen. Blandt andet gives der mulighed for en 

hyttetur med en overnatning.  
 

4. Opsamling på møde med foreningslivet  



a. Der har været afholdt et meget konstruktivt møde med forskellige 

foreninger og Skolebestyrelsen. Ny garanti fra borgmesteren giver 
ro omkring skolens fortsatte eksistens, dog ikke ift. antal klasser / 

årgange. Der er blevet arbejdet rigtigt godt i lokalområdet bl.a. 
med at undersøge mulighed for udstykning, branding og image på 

nettet.  
b. Der nedsættes en arbejdsgruppe og sendes en invitation til 

borgmesteren om at besøge området som opfølgning på de 
positive udmeldinger. Winnie orienterer om status på næste møde.  

 
5. Status – hvordan er klubben kommet i gang? 

a. Lone er i dialog med Sanne fra Ung Nord om fremtidigt 
samarbejde. Der er god tilslutning fra alle tre klassetrin.  

 
 

6. Chromebooks – pkt. fra sidste møde 

a. Alle elever fra 3.-6. klasse på Lumby almen har nu fået tildelt en 
chrome book. Det samme har eleverne på Stige og Søhus. Det har 

dog haft den effekt at flere elever i ungeskolen på Søhus ikke har 
PC med i skolen men i stedet beder om at få stillet en chromebook 

til rådighed. Det presser Søhusskolens økonomi, og der arbejdes 
på at finde løsninger.   

 
7. Kommunikation – implementering af Aula  

a. Det forventes stadig at Aula skal rulles ud i uge 43. Der har været 
afholdt kursus for medarbejderne, men det har ikke været muligt 

at lave retningslinjer, da det endnu ikke er tilgængeligt i sin 
endelige form. Der sendes info til forældrene ifm. overgangen, 

instruktion via video vejledning.  
 

8. Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet (se bilag) 

a. Erling og Winnie opdaterer årshjulet ud fra de aktuelle punkter i 
indeværende år.  

 
9. Forældrevalgte til ansættelsesudvalg 

a. Almenafdelingen har slået en stilling op på 20 timer (pædagogisk 
assistent.  

b. Centerafdelingen har ansættelsessamtaler til to faste 
pædagogstillinger torsdag d. 5/9, Tine deltager som forældre.  

c.  Centerafdelingen har slået to barselsvikariater op for lærere i hhv. 
M1 og U2. Samtaler afholdes i uge 39  

 
10. Forældreforeningen – arbejdsdag!! 

a. Torben W (Teknisk service) vil gerne udpege små 
vedligeholdelsesopgaver som forældre kan hjælpe med på en 

lørdag.  

 
11. Skole & Forældres landskonference d.15-16 november.  



a. Winnie vil gerne deltage, der er plads til en deltager mere. Winnie 

skriver ud til resten af bestyrelsen.   
 

 
12. Fordeling af bestyrelsesmedlemmer 

a. Bestyrelsen vil inden næste møde fordele sig som kontaktpersoner 
til de forskellige klasser i både center og almenafdelingen. 

 
13. Orientering om nye retningslinje for elever med 

udadreagerende adfærd v/Lone 
a. Lone og Michala Orienterede om retningslinje vedtaget i MED-

udvalget 
 

14. Personale 
a. Almenafdelingen: Noter fra Lone  

Jette Skjærlund er ansat som ny lærer for Heidi Petersen  

Jane Bertelsen er ansat som ny pædagog i SFO 
Ahmad Mansour er startet som pædagogstuderende og skal være 

her i 7 uger.  
 

b. Centerafdelingen: Emil Bernburg er ansat som ny lærer med 
fysik/kemi, matematik og naturfag i U4/U5. Afløser Søren Ravn.  

 
15. Eventuelt 

 
a. Deltagelse i kontaktudvalget: Stine deltager for Lumby almen. Tine 

deltager for specialområdet.  
b. Forældrehenvendelse ang. hjælp til underskriftindsamling vedr. 

cykelsti langs Bladstrupvej: Bestyrelsen bakker projektet op men 
de skal selv arbejde videre med selvindsamlingen. Skolen hjælper 

gerne med at formidle info om indsamlingen. 

 
 

 


