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Referat fra møde i skolebestyrelsen den 7. oktober 2019 

Tilstede: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand), Bibi Lejon (F) Nina Overholdt (F), Anita 
Nielsen (M), Dorte Andersen (L), Anne Gitte Petersen (L) 

Afbud: Viktoria Peyrelier (E), Amelie Peyrelier, (E), Tina Lone Hansen (F), Lisbeth Westergaard (M), Anja 
Grønskov (F), Ida Petersen (F) 
Orlov: Simon Rastén 
 
1. Orienteringspunkter 

Bestyrelsesmedlemmer: 
Skoleforumsmøde: Meget få forældre repræsenteret fra skolerne. Jess og Peter skal være med til 
at planlægge næste skoleforumsmøde. Eks. hvordan gør vi de dygtigste elever dygtigere, eller 
folkeskoler/privatskoler. 
Forslag til bedre styrring af skolernes økonomi – der er udarbejdet fælles skriv af SB-formænd 
fra Dagmarskolen, Valdemarskolen, Kildeskolen, Nordbakkeskolen. 

 
Ledelse: 
 Hjemkundskab lokalet forventes færdigt den 8.10.  

 HDS forventes færdigt til d. 24.10. 

 Naturfagslokalet er også færdigt, dog er skabe ikke bestilt endnu.  

 Vandskade i garderobegangen, rørene til 1. sal skal udbedres i uge 42.  

 SFO er i Præstegården i uge 42, så der ikke bliver gener for børn og voksne. 

 Jess fortæller at det larmer meget når fyret tager piller ind. DA videregiver oplysningen til 
bygherre. 

 Torsdag d. 10. okt. Åbent hus for forældre efter Sienceugen, hvor der også er mulighed for 
at se, hvor langt byggeriet er i de forskellige lokaler.  

 Intra/Aula: Intra lukker den 18.10. mandag i uge 43 starter Aula op. Der kommer vejledning 
til forældre både i papirform og på intra. Der bliver muligheder for forældre at komme på 
skolen og få hjælp. Tider noteres i Nyhedsbrevet. 

 Fraværssituation: Vi har desværre to langtidsfraværende. ”Vikarsituationen” er løst ved 
omrokering af andet personale. Børnene oplever ikke uro omkring situationen.  

 30. oktober holder Dorte og Anita møde med forældrene til børn der bor på Avnstrup. Anita 
bliver frem over kontaktperson til forældregruppen.  

 5 nye børn indskrevet på skolen siden sommerferien på 0.-3. klassetrin. 

Elevråd: 
Igen i år er elevrådet aktive og interesserede i at yde en indsats. Har mange gode ideer. 
Elevrådets fokus er i år: ”Kildeskolen har talent”. 

 
SFO: 
Stadig kontakt til E-sport. Nyt årshjul med Krea er under udarbejdelse.  
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2. Skolekasse – er der nyt? 

Intet nyt 
 

3. Skolefoto – Skal vi beholde Odense Skolefoto? 
Delte meninger. Nogle er fint tilfredse, andre slet ikke tilfredse. Gode muligheder for at 
sammensætte fotopakker på forskellig vis.  
Vi bruger dem igen næste år, og vurderer til næste år om samarbejdet skal fortsætte. 
 

4. Valg af repræsentant fra Børnehaven til SB (Forretningsorden revideres) Bilag 1 
Rettet til i forretningsordenen. 
 

5. Budgetopfølgning Bilag 2+3 
Gennemgang af budget. Opmærksomhed på om der skal spares op til renovering af belægningen 
på mulitbanen.  
 

6. Evt. 
Intet under EVT. 
 

Møder i 2019-20. 
7. november  Skolebestyrelsesmøde med Byskov 17.30 – 20.00   
5. december  Skole Forum Lærere og pædagogers trivsel 17.30-21.00 
17. december Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 
22. januar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 
24. februar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00 med lokale foreninger 
16. april  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30  
23. marts  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 
11. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 
18. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 
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