
 
Fengersvej 6, 5230 Odense M, Tlf: 6317 7500 

Skolebestyrelsesmøde 
20. januar 2020 kl. 17:00 – 19:30 i skolens personalerum 

 
Til stede: Christina, Stine, Ane, Kasper, Signe, Jacob, Sanne, Elin, Pernille, Ida, SG, FH. Elever:  Jakob, Tobias. 
Afbud: Kasper 
Forplejningsopgaven på dagens møde: Christina 

Dagsorden Noter 
Bemærkninger til dagsorden (Christina) 

 
 

Drøftelser 

Elevrådets indsatser (Eleverne)    
Hvad arbejder elevrådet med i øjeblikket? 
 

Store:  
I gang med planlægning af vinterfest – Hawaii tema. 
Lille:  
Pigetoiletter bedre end drengetoiletter. Der mangler børster. Fælleslege i 
frikvartererne kunne organiseres.  
Kunne lave en bod, selv…enkeltdage. 

Trafikken om skolen (Stine) 
Der er kommet tilladelse til ny skiltning, som Stine 
fremlægger for os 

Ny trafikplan lukker Westermannsvej og Bøggildsvej 7.30 – 8.15.  
Kommunikation kommer til borgerne via e-Boks – skolen informerer 
forældrene. Stine har ”bolden” ift. dette. 
Skolebestyrelsen kan lave en kampagne, når ændringen træder i kraft. Vigtigt at 
vi er synlige i starten. Vi prøver at mobilisere en forældregruppe til dette. 
Der arbejdes på ikrafttræden efter vinterferien. 
Trafikpolitik tages op på næste SB-møde. 

Musical 2020 
Foreløbig evaluering på baggrund af den netop 
overståede musical. 
  

Spørgsmål til 9. klassernes deltagelse. De deltager delvis, og har undervisning 
resten af tiden. 
Det kan være svært at se hele scenen, når man sidder på de bageste rækker. 
Kommet meget bredt ud via facebook mm…. 

Regnskab i boden 
De seneste år har vi prøvet forskellige leverandører af i 
skolens bod. Desværre er det hidtil ikke lykkes af at finde 
et niveau, hvor kvalitet og økonomi går op i en højere 
enhed. Status er pt. At vi har underskud i boden, men 
ikke vurderer, at vi kan skrue meget mere op for priserne 
med vores nuværende udbud. Vi skal derfor finde en 
anden løsning…   

Omsætningen er faldende. Boden genererer underskud. 
Der nedsættes et udvalg der skal nytænke et salgstilbud på skolen til næste 
møde. 
Signe, Sanne, Ida, Steen + elevråd. 
 

Regnskabsorientering 
Vi har endnu ikke afsluttet det samlede regnskab for 
2019, men vi kan give en foreløbig status på det 
forventede resultat 
 

Der forventes et underskud på 700.000 – 800.000 kr. for 2019. Underskuddet 
skyldes bl.a. det videreførte underskud fra 2018. 

Kommunikation 
Status på hjemmeside og aula, samt kommunikationen 
mellem SB og forældre.  

Dagsorden og referater lægges i dokumenter fra AULA. Referatet sendes til 
Christina og Stine til godkendelse inden det sendes ud. 

Opdatering af SB´s årshjul 
Aftaler om årets indsatser 

Det næste halve år er der fokus på boden, musikskolen, trafik og økonomi. 
 

Orientering 

Nyt fra  

• Pædagogerne 

• Lærerne 

• Ledelsen 

• Formanden 
 

• Udvalg 

• Andre 

 
Nyansættelser ift. start af F-SFO 
 
Pedellerne er overført til Bygge - og anlæg. 
Forligskredsen bag velfærdsprocenten mødes i denne uge, for at fordele 
pengene. 
 



 
Fengersvej 6, 5230 Odense M, Tlf: 6317 7500 

Eventuelt 
 

 

Punkter til næste møde 
Forplejning:  

Princip for lektier - endelig drøftelse. 
Trafikpolitik 
Julefrokost mm. 
Marts: Valg af læringsportaler. Den fælleskommunale aftale med Gyldendal er 
opsagt. 

P.b.v.  
Christina Bruun Levinsen / Finn Holm Ewald  


