
 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde, Hunderupskolen 

Mandag den 23. september 2019 kl. 19-21, mødelokalet ved administrationen. 

 

Til stede: Bente, Jesper, Rikke, Kåre, Therese, Karen Louise, Stine, Jeppe, Solvej 

Afbud: Claus, Henrik, (Henrik har bedt om orlov resten af 2019 – Dineka inviteres som 

suppleant) 

 

 

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

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

(19:05). 

Godkendt. Punkt under skb: post. Til pkt. 5 – omdøbes. 

2. Nyt fra eleverne: (19:15) 

Der har været talt om sundhed og trivsel i elevrådet og på en elevrådsdag i Odense 

Kommune. Sundhed velvære og trivsel hænger sammen og sundhed er både den fysiske 

og psykiske sundhed. 

Vi, elever, vil gerne have mere bevægelse i løbet af skoledagen. Selvom vi er blevet bedre 

til det, bliver der talt om, at vi skal bruge det ”motions-ur” der hænger rundt i alle klasser.  

Toiletterne på skolen er drøftet på et elevrådsmøde, hvor der blev talt om udsmykning. 

Vi drøfter bevægelse på næste møde. 

3. Nyt fra ledelsen, herunder kort budgetopfølgning, v. Kåre og Helle (19:30) 

 

Budgetopfølgning: budgetopfølgningen skal ud på mail til alle inden mødet. Vores 

forbrugsprocent ligger lidt højt, da vi har et højere forbrug i løbet af foråret. Vi er på 

vej ned i forbrug, dog har vi købt en hel del materialer i august. Det ser ud til, at vi 

går ud af 2019 med et mindre overskud, da vi udviser mådeholdenhed. Vi udskyder 

derfor vores renovering af skoleboden til 2020. Vi har balance i økonomien og kan 

godt drive skole.  

 

Vi har haft et stort fokus på sygefravær hos personalet. I 2019 er vi indtil nu den 

skole i Odense Kommune med det laveste sygefravær. Det er vi meget glade for, 

da det kan ses hos eleverne og i økonomien herudover øger det også trivslen for 

personalet. 



 
 

 Skolepenge (Boden): Er gjort klar og kan nu implementeres på skolen. Der vil 

komme information og betalingskort ud til alle elever. Dette er et led i at blive en 

mobilfri skole. 

Indskrivning: Vi har 66 mulige elever til kommende forårs SFO, hvilket betyder at vi 

højst tænkeligt vil få to klasser. Der vil komme to nye foldere ud til forældrene og 

der kommer et infomøde i uge 41. Skolebestyrelsen (Rikke og Jesper laver udkast) 

vil sende et spørgeskema ud til de forældre, der fravælger Hunderupskolen til fordel 

for andre skoler. Dette spørgeskema vil blive sendt til forældrene lige efter 

indskrivningen er afsluttet. 

AULA: vil være i gang for forældre fra uge 43. Her vil der komme information ud til 

alle forældre, der fortæller hvordan man benytter vores nye system.  

 

 

Fra medarbejderne, v. Claus og Bente (19:45) 

Medarbejderne er spændte på trivselsundersøgelsen der er i gang lige nu. Da det 

er en ny undersøgelse, kan den ikke bruges som sammenligningsgrundlag til de 

forrige år. 

SFO`en skal i gang med de nye pædagogiske læreplaner. I den forbindelse 

arbejder vi bl.a. med Remida. Her har vi søgt samlet set 140.000 kr til at styrke og 

oprette lokale. 

 

4. Bestyrelsen (20:15) 

 Landsmøde – ”Skole og forældre” – hvem vil med til Nyborg? 

Indtil videre deltager Stine måske. De der kan deltage, tilmelder sig selv. Det 

er den 15.+16. november 2019 

 

 Temauge med skolebestyrelsesstand den 3 oktober 2019 

Solvej, Karen Louise, Jeppe og Rikke vil gerne stå på skift i en stand centralt 

på skolen. Banner, kaffe og badges klarer Kåre. 

  

 Opfølgning på Kontaktudvalget v. Rikke & Solvej:  

Rikke og Solvej har nu besøgt 14 ud af 27 klasser og de vil meget gerne ud 

til de sidste 13. Husk fortsat at invitere Rikke og Solvej til de kommende 

forældremøder (lærere skal erindres af ledelse). 

Solvej havde følgende umiddelbare tilbagemeldinger fra forældremøderne (citeret 

nedenfor): 

 Der har været et ønske om at blande eleverne rundt og danne nye klasser 
fra 8. årgang. Vi kan evt. høre Sct. Hans skole, hvor de dog gør det fra 7., 
men det går ikke pga. konfirmationen. 

 Der bør være mere sikring. Elevernes skuffer i de store klasser er nemme at 
lirke op. 



 
 Det er uhensigtsmæssigt, at skolen lader eleverne forlade skolen, men 

blander sig i, om eleverne tager mobiltelefonen med. Den fungerer som ur og 
som alarm, når eleverne skal huske ting. Der virker sært at give dem den 
frihed at forlade skolen, når de så ikke må have mobilen på sig. ”Svært ved 
at se den store forkromede tankegang og røde tråd i det. 

 Der ønskes mere information fra ledelsen generelt, fx vedr. episoder, som 
man ellers bare hører om andre steder. Personsager kan ledelsen ikke 
informere om, men forældrene ønsker mere info. Ledelsen har platformen at 
gøre det på. 

 Også mere info fra bestyrelsen. Ros for tiltaget med besøg til forældremøder, 
mere af det! 
Flere tilbud såsom sport, musik, håndværk osv. i fritiden. Blev lovet tidl. 
Snak om at udarbejde en oversigt over de eksisterende aktiviteter på og tæt 
på skolen. 

 Hal: ikke os der administrerer, men info ville være rart. 

 Det er vigtigt, at skolen er låst op, når der er møder om aftenen. 

 

Skolebestyrelsen vil drøfte ovenstående tilbagemeldinger fra 

forældremøderne på vores kommende møder. 

 

 Opfølgning årsberetningsmøde + behov for Kontaktforældre møde 

Vi skal være bedre til at få formidlet til alle forældre, at vi har et møde. Vi kan 

evt. lægge det i forlængelse af et andet møde på skolen.  

Skal vi invitere til et møde for klassernes kontaktforældre? Det kunne ske 

tidligt på skoleåret. Mødet kunne indeholde information mv. Kontaktudvalget 

arbejder videre med ideen og indhold. 

 Skolefoto – fra 4.november 2019  

Der vil blive taget enkeltfotos af skolebestyrelsen og suppleanter. Husk at få 

taget foto en af dagene om formiddagen. 

Henrik har bedt om orlov fra skolebestyrelsesarbejdet resten af 2019. Dermed 

indgår Dineka som fast suppleant resten af 2019. 

Vi vil få oprettet en skolebestyrelsesgruppe i AULA, så hele skolebestyrelsen 

samt medarbejderrep. vil modtage beskeder og hvor der kan svares til 

forældrene. 

 

5. .  (20:30) Budget 2020 – drøftelsespunkt 



 
Vi undersøger om vi har mulighed for at indgive et høringssvar på budget 2020, dette vil vi 

sende rundt til skb snarest muligt. 

Jesper har været til møde på rådhuset vedr. budgettet, der var der stor kritik af de 

besparelser, der er på vej. 

6. Mængden af skolearrangementer for forældre og lærernes/pædagogernes brug af 
intra til "husk, turtaske, 10 æbler, familiefoto, gammelt tøj til krea osv." v. Jeppe. 

7. Hvordan involverer vi forældrene i de ting der sker i undervisningen? Ledelsen 
oplever punktet fra den vinkel, at medarbejderne forsøger at skabe en varieret 
skoledag for børnene, hvor der bliver skabt en sammenhæng mellem skole og 
hjem. Vi har drøftet om der bliver bedt om for meget of om det er udtryk for at der 
ikke er ressourcer til forberedelse. Det foreslås, at huske-listen til forældrene skal 
ligge i ugeplanen. Vi drøfter ligeledes, at de særlige tiltag, hvor forældre involveres 
er med til at give trivsel og gøre skoledagen mere varieret. Når forældre involveres i 
undervisningens planlægning, vil vi gerne bede om, at det kommer ud i god tid – 
særligt i de små klasser hvor børnene ikke selv husker ting.  Derudover en kort 
drøftelse af, at det er hensigtsmæssigt at klassearrangementer kun kræver 
overskuelig forberedelse fra forældres side (f.eks. retter til sammenskudsgilde). 

 

8.  Status på 45 minutters bevægelse/dagen på Hunderupskolen: er der en struktur, 
der sikrer at eleverne bevæger sig i løbet af skoledagen? v. Jeppe. 

Vi vil efterlyse ” motions-uret” ude i klasserne og også at det bliver brugt. 

9.   (20:45) Næste runde med SKAL principper 

Jesper og Rikke laver et oplæg vedr. skal-principperne på vores næste møde.  

 

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

 Hvordan må mobilerne benyttes mellem kl. 7.45-8.00 samt lige efter skoletid, når vi 

kommer rigtigt i gang med mobilfri skole? Dette tages på som punkt på det 

kommende møde. 

 Vær opmærksom på at der fra skolen, klasser og elevråd er mulighed for at ansøge 

om skolemælkslegatet. Det kan søges til sundheds- eller fællesskabsfremmende 

tiltag. Op til 5000 kr. Der må gerne være flere ansøgninger fra skolen. Frist 10. 

oktober. 

 Vores nye parkeringsregler fungerer ikke optimalt, der bliver fortsat parkeret i kiss-

and-ride zonen.  Færdselstavler med forbud mangler, da p-afgift skiltning ikke har 

samme effekt. Kåre får opsat færdselstavler med standsning og p-forbud. 

 Kan vi oprette en skolepatrulje på Hannerupgårdsvej  ?  og Tietgens Allé?  

 



 
Næste møde er d. 29.10.. 

Mødet slut 21:00. 

Således passeret 

Helle 


