
 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde, Hunderupskolen 

Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19-21, mødelokalet ved administrationen. 
 

Til stede: Dineka, Henrik, Jesper, Jeppe, Karen Louise, Rikke, Stine, Solvej, Ida, Bente, 

Helle, Kåre. 

Afbud: Stine, Therese 

Fraværende uden afbud: ingen 

 

Ordstyrer: Jesper (tidspunkter i parentes er sluttidspunkt for punktets drøftelse)  

1. Godkendelse af dagsorden og evt. bemærkninger til referat fra seneste møde 

(19:05). 

2. Nyt fra eleverne: (19:20) 

3. Nyt fra ledelsen, herunder kort budgetopfølgning, v. Kåre og Helle (19:35) 

Kåre fulgte op på budgettet. Vores forbrug ligger lidt højt lige nu, men der er også en del 

store udgifter i de her måneder. Vi ser dog ikke et problem i dette, da det kan rettes op 

henover de kommende måneder. 

På baggrund af vores budget har vi måttet afskedige en medarbejder og forflytte en 

gennem Odense Kommunes forflyttelsesrunde. 

 16D midler 

Helle (HH) gennemgik hvad der ligger i §16d og benyttelsen af det. Skolebestyrelsen 

bakke fuldt ud op om, at vi benytter 16d på årgangene fra 4. kl. og op. 

 Erhvervspraktik 

Kåre gennemgik hvad der ligger i den nye erhvervspraktik. Ida overtog og fortalte hvordan 

vi ser, at vi kan have erhvervspraktik på skolen. Vi tænker, at det ligger på 8. årgang og at 

vi benytter 5 fordybelsesdage til praktik. På den måde vil eleverne have en dag ad 

gangen, så de ikke er væk en hel uge. De vil således kunne komme tilbage i skole og 

evaluere deres oplevelser løbende inden de kommende praktikdage. Vi vil placere det 

som understøttende undervisning. Som udgangspunkt skal man selv finde sin 

praktikplads, men hvis det ikke kan lade sig gøre, vil UUO være behjælpelige. Det 

foreslås, at vi opretter en forældrebank, hvor man kan byde ind, hvis man gerne vil tage 

imod en elev i praktik. Henrik og Kåre arbejder videre med ”banken”. Vi informerer dette 

ud via nyhedsbrevet. 



 
Arbejdet med nyt logo er i gang og det bliver valgt, mellem flere forslag fra eleverne, i juni 

måned. 

Der er ny skiltning på vej til p-pladsen. 

Der er igangsat et indkøb af en disk til skoleboden, der vil meget snart være nyt omkring 

dette. 

Vi følger op på optegning af diverse baner på legepladsen på næste møde. 

Justeringen af reformen: der bliver en praksisfagligt valgfag for kommende 7. årgang. De 

har nu valgt og vi opretter musik, billedkunst og madkundskab. Håndværk og design blev 

ikke valgt af nogen elever. 

Madkundskabsholdet bliver ret stort, så det bliver med en lærer og en støttefunktion og vil 

blive organiseret så det er skiftevis teori og madlavning.  

Der bliver spurgt ind til mediefaget, men dette er ikke på uvm´s liste over de 

praktisk/musiske valgfag, der består af fagene musik, billedkunst, håndværk og design og 

madkundskab. 

 

4. Skoleårets planlægning og skemalægning 2019/2020 v. Kåre og Helle (19:50)  

Det har været en meget stram fagfordeling, hvor vi har benyttet os af at en pædagog 

kommer til at undervise i billedkunst og en uv.assistent kommer til at undervise en 5. 

klasse i tysk. Samtidig har vi ikke udbudt fransk som valgfag på kommende 5. årgang og vi 

slår tre tyskhold på kommende 6. årgang sammen til to hold og et franskhold på årgangen.  

Der bliver lagt skemaer i den kommende uge. Fremlægges i høring på næste uge. 

 

5. Fra medarbejderne, v. Ida og Bente (20:05) 

Medarbejderne er bekymrede for den stramme fagfordeling. Planlægningen forud for 

fagfordelingen har været rigtig god, med nye principper, der er trådt i kraft under 

fordelingen. Lærerne er ærgerlige over, at der nu er ikke læreruddannede ind og varetager 

undervisning i nogle fag. Lærerne har været proaktive og har haft gode forslag til, hvordan 

vi har kunnet løse det. Det er bl.a. skubbet en lejrskole til året efter, for at tingene har 

kunnet gå op, det betyder ikke, at nogen gå glip af en lejrskole. Lærerne havde gerne set, 

at to-voksentimerne i §16d kun blev læst af lærere. Herudover er lærerne kede af, at der 

også bliver færre vejledertimer, så undervisningen kan støttes, lærere kan vejledes og 

eleverne kan have to lærere inde i undervisningen i et antal timer årligt. Samlet set giver 

det en bekymring, fordi det hele er så stramt. 

Det er dog positivt, at læringsbåndet lukker ned, da det vil give et bedre skema med 

mulighed for mere sammenhængende forberedelsestid.  



 
 

6. Bestyrelsen (20:08) 

 Status: dialog vedr. kontaktforældre+ deltagelse på møder v. Rikke & Solvej 

Ved de kommende forældremøder, skal lærerne huske at Rikke og Solvej skal inviteres 

med. Kåre skriver ud på intra og nævner på personalemøde. 

Der er kommet nogle henvendelser på vikardækningen. Fremover er det Thomas, der står 

for vikardækningen, men henvendelser fra forældre vedr. vikardækningen kan komme til 

alle i ledelsen. 

 

7. Endelig godkendelse af skal principper v. Rikke og Jesper og Henrik (20:15) 

Det er rigtig fint, at der nu ligger 7 skal-principper for skolen, og der er lavet et flot stykke 

arbejde.  

Princip nr.7 er vi nødt til at ændre, og i første omgang tager vi skolerejser ud af det punkt, 

og så vil vi drøfte skolerejserne på et andet tidspunkt. 

Princip nr.1 omkring undervisningens organisering vil vi sammenligne med MED udvalgets 

nye princip for det samme, så vi kommer til at ligge på linje. Helle rundsender til SBM 

Punktet som udtages kommer på dagsordenen med de nye rettelser på vores næste 

møde. 

  

8. Princip for brug af sociale medier (mobiltelefoner, computere, tablets etc.) på 

Hunderupskolen, v. Karen Louise og Rikke (se medsendt Bilag) (20:45) 

Karen Louise og Rikke fremlagde princippet for brugen af sociale medier. I deres oplæg 

har de taget input med fra et personalemøde i maj. Alle årgangsteam har beskrevet 

hvordan der arbejdes med den gode ramme for brugen af teknologi i skolen. Herudover 

har de set på info fra bl.a. Skolelederforeningen og børns vilkår, for at høre, hvordan de 

ser på brugen af teknologi i skolen. Herudover har der været et møde for skolebestyrelser i 

Odense, hvor der også er hentet inspiration fra. Samlet set, er der nu et oplæg til et princip 

for ”anvendelse af digitale medier på Hunderupskolen”. 

Der er gode materialer på Børns vilkårs hjemmeside og på skolelederforeningens 

hjemmeside, som vi kan arbejde videre med blandt personale og i samarbejde med 

forældrene. I princippet beskrives hvad skolen, forældrene og eleverne har ansvar for. 

Udvalget foreslår en prøvehandling med mobilfri skole i 6 mdr..  



 
Vi drøfter princippet og de formuleringerne i det. Der er tilslutning til princippet, dog vil vi 

gerne have præciseret afsnittet omkring forældrenes rolle og hvad deres ansvar består i. 

Efter præcisering offentligøres princippet. 

 

9. Lukket orienteringspunkt, v. Helle (uden deltagelse af elever) (20:55)  

HH orienterede. 

 

10. Eventuelt og opsamling til næste møde (21:00) 

Næste møde er d. 20.6. kl.18.00. Der er afbud fra Henrik. Vi slutter sidste møde med 

noget mad efter mødet (afbud Solvej til mad) 

Skolebestyrelsen henstiller til, at der kun kommer skolerelevante informationer ud på 

forældreintra. 

Odense Lærerforening indkalder til et møde vedr. budgetterne for skolerne for 

skolebestyrelser i Odense. 

 

Referent, Helle Hjorth 


