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Mødedato: 4. december 2019 Tidspunkt :  18.30-21.30 

 

Mødested : konferencerummet Forplejning: HF, JH, KH   

Afbud: Michela,  

 
O: Punkter til orientering. 

D: Punkter til drøftelse/debat. 

B: Beslutningspunkt.      

G: Punkt til godkendelse. 

 

1.  Godkendelse af referat (G) 

Referat eftersendes dagsordenen før mødet. 

Godkendt 

 

2.  Elevrådet (O og D) 

Elevrådets formand og næstformand orienterer om arbejdet i elevrådet. 

Elevrådet er blevet introduceret for ny mødestruktur, hvor det er formand og næstformand 

der laver dagsorden (sammen med BF og HF).  

Der er tænkt ”icebreakers” ind, da mange af eleverne er meget tavse. 

Der har været ønske om at få svømmeundervisning, nye stole i Blå, benytte boldbanerne i 

nogle af pauserne, udgangsprøveperiode for 8. årg., mus på biblioteket, ”Byen” for orange 

afdeling.  

HF og BF kigger på de indkomne forslag, og ser på hvad der skal tages op i hvilket regi. 

 

3.  Orientering fra formand og skoleleder. (O) 

- Aula – status., 

Kører på mange pkt’er godt. Der er dog stadig nogle udfordringer. Der har været nogle 

episoder med fejlbrug fra forældre, og der er nogle visninger, der er uhensigtsmæssige. 

Der indkøbes tilgang til fraværsregistrering af elever, så forældre direkte kan framelde 

deres barn.   

- Ansættelser – pædagoger 

Det var nogle stærke kandidater der var til samtale.  

Stine (SH) er blevet fastansat. Melanie Engebjerg er blevet ansat i et barselsvikariat til 

sommerferien.  

Den sidste vikar, vi havde ansat, er sprunget fra, da hun har fået en fast stilling.  

 

- Elevtal 

Der er pt. 367 på skolen.  

 

- Skolefest 

En ny begyndelse med fest for hele skolen. Både alle børn og voksne. Det er tanken, at 

det er noget der skal fortsætte fremadrettet. Der var mange deltagere, og rigtig mange 

forældre der var aktive rundt i boderne.  

Det er ønskeligt, at der bliver en fælles afslutning/velkomst. Ville det være mere 

naturligt, at lægge skolefesten i foråret? 

Den placering, der er nu, giver meget socialt, som er en gevinst ind i klasserne resten af 

året.  

Der var stille i grøn afdeling – det er en balance, hvor mange der skal over i den grønne 

afdeling, da det også er en mulighed for de små elever for at trække sig lidt.  

 

Bestyrelsesmødet d. 30. jan. flyttes til d. 14. januar 
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4.  Opdatering af principper ift. ny struktur på skolen. (O, D og B) 

a. Princip for lejrskoler og ekskursioner.  

Forslag fra sidste møde om fordeling af lejrskoler/ekskursionsdage henover 

årgangene på Ødsted Skole vurderes og princip tilrettes til godkendelse på næste 

møde, d. 4. december.  

Udkast til kommende princip er medsendt dagsordenen. 

 

Der laves en enkelt justering i forhold til hvorfor lejrskoler afholdes i Danmark. Ellers 

godkendt.  

 

b. Princip vedr. forældremøder. 

Princippet tilrettes og sættes til godkendelse på næste møde, d. 4. december. 

             Princippet er vedhæftet dagsordenen. 

 

Der laves på baggrund af den drøftelse, der var til mødet et udkast til et nyt/revideret 

princip. Det rundsendes på mail, og godkendes her, så det kan komme på hjemmesiden.  

 

Måske skal skolebestyrelsen gøres synlig på en helt anden måde, end ved at deltage i 

forældremøderne.  

 

 

5.  Ny struktur – hvor er vi nu? (O og D) 

En status på vores nye struktur efter de første 4 måneder. 

Der er løbende fokus på, hvordan strukturen fungerer og hvilke forhold, der skal medtænkes 

til de kommende år. Skolen har fortsat strukturudvalget, som følger udviklingen. 

 

Strukturen følges dels på afdelingsmøder og dels på strukturudvalgsmøder. Orange afdeling 

har ikke oplevet den store ændring. I grøn afdeling er der meget ro på. 

Den største omvæltning har der været for 2.-3. årgang, som er kommet i nye rammer. Der 

har været en klasse, der har været ekstra udfordret med hensyn til lærerdækningen. JH og 

KH har været sammen omkring blå afdeling, da KH kender børnene fra tidligere.  

 

I en enkelt klasse i blå afdeling, er der igangsat ekstra indsats i forhold til det sociale spil.  

 

Der bygges stadig op i afdelingerne, især i blå afdeling hvor de største ændringer er.   

Det opleves som en struktur, der er holdbar på sigt. 

Vigtig med grundig orientering til forældre i de enkelte klasser, så man oplever at vide, hvad 

der foregår i klassen.  

  

Så meget info ud til forældrene, som det kan lade sig gøre – på det generelle plan.  

 

 

6.  Bestyrelsens nyhedsbrev til skolens forældre. (O og D) 

Hvilket indhold? 

Hvem skriver? 

Hvornår skal nyhedsbrevet sendes ud? 

 

Gitte skriver nyhedsbrevet og sender til HF. 

Info omkring den ny struktur – bestyrelsen med i arbejdet op til den blev sat i værk, og fortsat 

følger udviklingen og hvordan det går.  

Skolepatruljen der kører rigtig godt – kun enkelte bilister der ikke har respekteret patruljen.  
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Skolefesten 

Opfordring til at have lys / reflekser på.  

Lejrskoleprincip – fællesskabsoplevelser for alle årgange. 

Ny hjemmeside 

Nyhedsbrevet skal ud til forældrene i ugen op til jul.  

 

7.  Evt. 

 

8.  Lukket møde. 

 

 

9.  Punkter til næste møde: 

- Trivselsplan og antimobbe-strategi – en opdatering til drøftelse og godkendelse.  

 

 


