
 

Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 17.00 - 19.30 

 

 

Referent: Morten Højgaard 

 

  

1) Meddelelser 

• Formanden:    Besøg af rådmand, fokuspunkter. Der er afleveret et høringssvar 

til budget 2020. Det er sendt d.d. Høringssvaret vedlægges referatet. 

Formanden har bedt om at få aktindsigt i, hvad der ligger til grund for 

beregningen om at samle det teknisk/administrative personale. Formanden har 

godkendt et høringssvar for de fælles skolebestyrelser i Odense. Den øvrige 

bestyrelse vil gerne inddrages fremtidigt, hvis der kommer nye henvendelser. 

Der vil dog være henvendelser, der kræver øjeblikkeligt svar og hvor deadline 

er kort.                                                                                                        

• Forældrerepræsentanterne: Der kom ikke så mange til forældremødet, som man 

kunne forvente.  

• Skoleledelsen:  En fremskudt socialrådgiver tilknyttes skolen. Pågældende 

kommer 1. fredag i hver måned. Der er positive erfaringer med ordningen på 

Nørrebjergskolen. Socialrådgiveren står til rådighed for Enghaveskolen, og 

ordningen er omkostningsfri for skolen. Bilag er vedhæftet.                                                                                                                             

• Lærerne: Der begynder en ny lærer efter efterårsferien pga. barsel. En anden 

lærer går på pension fra årsskiftet, og der skal forhåbentlig ansættes en ny. Der 

har været flere episoder, hvor eleverne har leget med deres afføring. Denne 

problematik er blevet behandlet. God stemning, god tilslutning til personalefest 

d. 4.10. Skolen deltager i Knæk cancer-ugen.  

• Pædagogerne: Hektisk opstart pga. flere hygiejneepisoder. Flere teams har haft 

en hård opstart, fordi der har været en del elever/børn, der er begyndt ret sent. 

På trods af ansættelsesstop har ES fået lov til at ansætte yderligere 3 

pædagoger, da børnehaven for nylig har fået tilgang af 5 elever. Den musiske 

sansehave er blevet indviet d.d. Meget vellykket arrangement med besøg af 4 

forskellige medier. Bl.a. TV2/Fyn og P4-Fyn.  

 

2) Høringssvar 

 

• Bestyrelsens fokuspunkter Behandlet under punkt 1. 

 

3) Samarbejde med Nørrebjergskolens bestyrelse 

• Er der pt. temaer, vi med fordel kunne drøfte sammen? D. 22.10. efter kl. 15 er 

der samarbejdsmøde med Nørrebjergskolen. Simone, Flemming og Jens Peter 



deltager. Ledelsesrepræsentanter fra begge skoler skal måske også med? Det 

undersøger Jens Peter. Jens Peter melder tilbage, at det bliver kl. 15:30. Punkter 

til drøftelse sendes til formanden.  

 

4) Befordring  
 

• Orientering om møde med Mobil I Odense og Taxa  

• Tiltag Alle teams har meldt tilbage om hvordan ”deres” børn/elever skal placeres i taxa, hvilken 

selelås de skal have på m.m. Dette er nu blevet til et pdf-dokument, der er tilgået taxa og som 

allerede er i brug. Formålet har været at skabe overblik.  

• Konklusion Der har allerede været forbedringer, men der er stadig plads til forandringer. 

Bestyrelsen bemærker, at det er meget positivt at medarbejdere og ledelse har gjort så stor en 

indsats for at afhjælpe taxaproblematikken. Det kræver et stort arbejde; ikke mindst i forhold til 

dokumentation og daglig kommunikation med taxachaufførerne.  

 

 

5) Principper for teamdannelse  

• Princip for teamdannelse iht. tidligere fremsendte  

• Drøftelse og redigering Punktet udsættes til næste gang, i forhold til drøftelse og redigering. 

Desuden skal principperne for skole/hjemsamarbejdet sammenholdes og behandles samtidigt. 

Begge dokumenter vedhæftes næste dagsorden. 

 

 

 

 

6) Aula  

 

• Status vedr. AULA Orientering. Ledelsen sender forespørgsel til forvaltningen vedr. 

dispensation for brug af kontaktbogen i Intra med henvisning til, at kommunikation med tredje 

part (institution, aflastning) er af afgørende betydning for børnenes trivsel. 

 

 

7) GDPR 

• Status vedr. GPDR 

• Udfordringer og det videre forløb Vi vil argumentere ved hjælp af pædagogik.  Argumentere ved 

hjælp af procedurebeskrivelser = hvordan behandler vi data? Altså gøre på samme måde, som 

det er sket, da personalet argumenterede for brug af billeder.  

 

8) Foredragsholdere 



• Forslag til emner i prioriteret rækkefølge: 1. Læringsplan. 2. Social træning/dannelse. 2 

repræsentanter skal deltage på SB-mødet d. 3. februar 2020. 3. Læsestrategi. 1. og 2. bliver i 

indeværende skoleår. 3. i 20/21. 

 

9) 2 sprogs-kommunikation som fremtidigt indsatsområde 

• Orientering om møde med konsulent jævnf. seneste ref. 

 

10) Evt. Årets bestyrelsesmøder påføres: 27.11., 3.2., 3.4., og 26.5. 

Skolebestyrelsen spørger: Hvorfor må forældre ikke komme på skolen for at danne sig et indtryk af 

institutionen? 

 

11) Kommende møder 

• Principper - Hvilket tema tager vi på kommende møde? 

• Parkering 

 

 

 

 


