
 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde, Hunderupskolen 

Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 19-21, mødelokalet ved administrationen. 

 

Til stede: Rikke, Dineka, Solvej, Jesper, Theresa, Claus, Bente, Kåre, Helle 

Afbud: Jeppe, Karen Louise,  

 

Fraværende uden afbud: 

 

Ordstyrer: Dineka   

(tidspunkter i parentes er sluttidspunkt for punktets drøftelse)  

 

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

(19:10). Drøftelse af indsigelser til referat og hvad referatet skal udtrykke 

 

Referatet fra sidste møde: Vi drøftede kommentarer til referater.  Der opfordres til, at man 

ved et punkt, der har været til drøftelse, skal gengive i referatet, hvad der blev drøftet på 

mødet, men strammer op på sprog og subjektivitet i gengivelse af enkeltpersoners 

opfattelse. 

 

2. Nyt fra eleverne: (19:20) 

Der har været et kort elevrådsmøde, hvor der er blevet samlet op på f.eks. boden, hvor der 

vil ske forbedringer til januar. 

Der er et ønske om at der bliver fundet resurser til nye matematikredskaber i de yngste 

klasser. 

I ungeskolen mangler der knagerækker, der er et forslag om, at de kan hænge under de 

eksisterende knager, så der kan hænge mere tøj. 

Evaluering af emneugen: det fungerede godt med de nye ting hver dag. Indholdet var også 

mere overskueligt for alle elever at deltage i. Det havde dog været bedre, hvis holdene 

havde været blandet mellem store og små, som sidste års emneuge. Der er et ønske om 

en kommende emneuge der handler om bevægelse. 



 
Vi taler om, at det vil være fint med bedre oversigt over, hvad der foregår på 

forældreaftenen. 

Der er et ønske om at der er flere dage på året, hvor man bliver rystet sammen og arbejde 

sammen imellem årgangene.  

Der kommer toiletter på dagsordenen på det næstkommende møde og her er der sat 

midler af til forskønnelse. 

 

3. Nyt fra ledelsen, herunder kort budgetopfølgning iht. på forhånd udsendt ØIS 

rapport, v. Kåre og Helle (19:35) 

 Trivsel: Vi har fået en ny trivselsmåling og er i gang med at arbejde med 

tallene. Det næste i det videre arbejde foregår i MED udvalget. Vi sender målingen 

ud sammen med referatet. På det kommende MED møde vil vi arbejde med en 

handleplan for trivselsarbejdet. 

 Budget 2020: Vi er af B&U forvaltningen blevet bedt om tilbageholdenhed i 

vores forbrug. Vi går ud med et overskud på baggrund af den tilbageholdenhed, 

men vi vil få pengene ført med videre til 2020. Overskuddet et på baggrund af 

midler vi har afsat til renovering af boden og EU midler til brug i vores internationale 

projekter. Herudover følger vi vores budget. 

 Aula + ønsker til grupper: Vi vil arbejde på, at medlemmer af skolebestyrelsen 

kan skrive ud til alle grupper af forældre på skolen. Vær dog opmærksom på, at der 

kan blive sat meget i gang. Bemærk at bodens menu-plan vil komme til at ligge på 

hjemmesiden og at der nu findes ugeplaner i MinUddannelse. 

 Evt. nyt vedr. forslag sammenlægning af TS til By og Kultur forvaltningen: Intet 

nyt. 

 Trafik: Vi drøfter de tavler, der beskriver trafikforholdene på p-pladsen, da der 

hver dag er biler, der holder ulovlig og uhensigtsmæssigt, hvilket gør det farligt for 

børnene. Vi refunderer ikke p-afgifter ved ulovlig parkering. Der blev opfordret til 

indkøb af skilte med standsningsforbud, så det er mere tydeligt over for forældrene, 

og så p-afgifter undgås.  

 Logo: Vi samarbejder med SDE og eleven, der tegnede logoet tager med HH 

derud, så vi kommer videre med det. 

 

 

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

Trivsel for medarbejderne fylder rigtig meget, og det bliver der arbejdet med. 

AULA fylder også meget, men her er vi også godt i gang og forældrene har været 

rigtig gode til at komme med over i AULA. 

Lærerpersonalet havde besøg at Rådkvinden og Odense Lærerforenings formand, 

de to er ude på 6 skoler i kommunen for at høre hvordan det går med lokalaftalen, 

inklusion og det gode lærerliv. Beskeden fra lærerne var, at rådkvinden skulle sikre 

at tid og mængden af opgaver kunne hænge sammen. 



 
I sfo bliver der arbejdet med de nye pædagogiske lærerplaner. Her vil vi i første 

omgang arbejde med tre af emnerne: barnesyn, leg og børnefællesskaber. 

Herudover arbejdes der også med AULA. 

 

5. Bestyrelsen (20:00) 

• Underskrift af forretningsorden som vedtaget på augustmødet m. rettelser- 

Bilag 1 

Vi godkender, at forretningsordenen er vedtaget og lægges op på skolens hjemmeside 

uden underskrift. 

• Evaluering Temauge med skolebestyrelsesstand den 3 oktober 2019 

Ros fra de andre forældre for synlighed for tilgængelighed på aftenen. 

• Opfølgning kontakt forældrefællesmøde  

Kommer på, på et kommende møde når Aula kan anvendes til kommunikation. 

• Kontaktudvalg –Syd – kort orientering – Bilag 2 

Mødet var i dag og på mødet er der mulighed for at tale med to politikere. Økonomi var på 

mødet. Jesper sender referatet ud til skolebestyrelsen. Der var deltagelse af i alt 7 skoler. 

• Skolefoto – fra 4.november 2019 – huskepunkt  

Husk at mød op og få taget jeres portrætfoto. 

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

Ingen tager afsted i år. 

 

6. .  (20:15) Skal principper – kort drøftelse og beslutning. Bemærk det vil være en 

fordel at have gennemlæst forslagene inden mødet, således vi kan drøfte det 

principielle, og hvad vi kan vedtage og hvad vi skal arbejde videre med.  Bilag 3.1: 

udkast, Bilag 3-2: retningslinjer, Bilag 3.3 Tema folder fra Skole og forældre til 

yderligere inspiration) – v. Rikke og Jesper  

Vi drøfter de sidste SKAL principper og princippernes ordlyd generelt. Vi vælger at 

udskyde beslutning og godkender dem på næste møde. Principper evalueres løbende 

efter behov alt efter input fra forældre, og medarbejdere og elever. Når de er endeligt 



 
godkendt af skolebestyrelsen, skal de gennemgås for personalet og gøres mere til vores 

egne. 

 

7. Hvordan får vi talt skolen op og gør opmærksom på det vi kan og gør? Herunder 
debat af oprettelse af en facebook-profil, da det vil være en utrolig nem måde at 
komme i gang på. v. Helle. (20:20) 

Vi drøfter oprettelsen af en facebook profil, så vi nemmere kan profilere skolen udadtil. 
Vores bekymringer går på, at nogle elever ikke må ligge på facebook og at personalet ikke 
har et ønske om at blive fotograferet i deres arbejdstid. HH laver et oplæg over indholdet 
på facebook og hvordan det rent praktisk skal håndteres. Herudover tages det i 
personalegrupperne, så der er tryghed omkring oprettelsen. Dette tages med som punkt 
på det kommende møde. 
 
 

 
8. Hvad er skolebestyrelsens holdning til fritagelse af elever til talentdyrkelse (sport, 

musik etc.). v. Helle.  Bemærk godkendt princip nr. 3 (20:25) 
Det blev drøftet konsekvenser ved at talenter ikke har mulighed. Der var enighed om at det 
i hvert tilfælde nøje skal overvejs hvilket også fremgår af princippet. Vi følger det vedtagne 
princip og ledelsen implementerer og giver fri til talentdyrkelse ifølge det. 
 

9.  Exit spørgeskema – ved Rikke – Bilag 4 (20:30) 

Der sættes et par spørgsmål mere på, herudover ser spørgeskemaet meget fint ud. Det 
sendes ud til forældre først i december. 

 

10. ) Budget 2020 – Høringsvar med øvrige skoler – Bilag 5 Frist 30/10 ( (20:40) 

Vi har været med i et fælles høringssvar med 22 andre skoler omkring teknisk service på 
skolerne, da der har været spareforslag ude i budgettet omkring dette. 

 

11.   Forældre henvendelse vedr. medarbejder (lukket orienteringspunkt) Bilag 6 
(20:50) 

Sagen er drøftet.  

 

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

Vi flytter december mødet til tirsdag d. 17.12. kl 17:00. 



 
Næste møde er d. 20. november. Kl 19:00. 

Der er et ønske fra forældrene om, at vi er tidligere ude med info omkring forskellige 

aktiviteter og et ønske om en informationstavle led et årshjul over mulige aktiviteter som 

forældre også kan deltage i. 

Spørgsmål til skolepenge: Vi er klar med skolepenge og sætter det i gang, så snart vi er 

blevet lidt mere sikre i AULA, da der vil blive lagt en hel del info ud til forældrene. 

Der er arrangeret alkoholmøde på 7. årgang i december. 

Mobilfri skole sættes i værk, når skolepenge er oppe og kører stabilt, så eleverne kan 

handle i boden uden problemer. 

 

 

 

/ Referent Helle 


