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Odense, den 3. april 2014 

 

                                                                                                                                            

Referat fra bestyrelsesmødet den 26/3 2014. 

 

I mødet deltog: 

 

Bestyrelsen: Birgit Weber, Henning Tonnesen, Lisbet Foged, Magnus Fridén, Ann-Louise 

Lauritsen, Bjarne Eilsøe-Jørgensen, Louise Mosbæk. 

  

   

Ledelsen: Peter Mondrup, Torsten Bo Kristensen. 

 

Lærerrådet: Hanne Møller, Sidsel Laulund. 

 

Fraværende: 

 

Bestyrelsen:  

 

Ledelsen:  

 

Lærerrådet: Bent Hansen. 

 

  

 Dagsordenspunkt  Referat O/D/B 

1.  Timetal og 

sammensætning af 

fag for de enkelte 

klasser.  

Siden sidst har forslaget været til høring i medarbejderrådet og er siden 

revideret af ledelsen. Forslaget ligner i al væsentlighed det, bestyrelsen 

præsenteredes for sidst. 

Bestyrelsen udtrykte ønske om at forslaget evalueres i løbet af 

kommende skoleår 

Bestyrelsen vedtog det fremlagte 

Lisbet er langt fremme i en artikel i kommende skoleblad, der skal 

beskrive det vedtagne for forældrekredsen. 

Beslutning 

2. Skal eleverne 

medbringe PC’ere 

fra 4. kl.? 

Bestyrelsen drøftede styrker og svagheder ved emnet og følgende 

overvejelser kan fremhæves: 

 Hvordan sikrer vi, at didaktikken følger med. 

 Hvad skal vi være opmærksomme på ift. at specielt mindre 

elever skal transportere tunge maskiner i skoletasken? 

 Skal der være ensartethed i maskinerne? 

 

Drøftelse 

og om 

muligt en 

beslutning 



 Giver det mening at lave et fælles indkøb og lade forældrene 

betale via skolepengene? 

 Bestyrelsen er optagede af, at gå den vej, men vil sikre, at 

rammeren omkring beslutningen er de rigtige. 

Det aftaltes at lade et udvalg bestående af TB, Magnus og skolens 

pædagogiske IT-ansvarlige, arbejde med emnet og fremlægge en 

beskrivelse på næste møde. 

3. Etablering af 

sciencelokale  
Det viser sig vanskeligt at få godkendt byggeriet af 

brandmyndighederne. Vi prøver at kontakte arkitekt og ingeniører 

mhp. at få lavet et projekt, der kan godkendes. 

Det aftaltes at et udvalg bestående af TB, Magnus og Bjarne træffer 

beslutning om indkomne tilbud inden for den på sidste møde afsatte 

ramme. 

Orientering 

og 

beslutning  

4. Årsmødet med 

den årlige 

generalforsamling 

24. april 

Invitationen er færdig og udsendes snarest. 

Musisk linie står for ”det bløde indslag” 

Bent spørges om dirigentrollen. 

I forlængelse af årsmødet holdes Peters afskedsreception. 

Drøftelse 

5.  Skoleboden og 

hjælp fra 8. 

klasser  

Styrelsen drøftede om modellen med 8. årgang som medhjælp i boden 

kan nytænkes. 

Det aftaltes, at TB ser på muligheder for og konsekvenser ved at 

nytænke modellen. Det tilstræbes at nås til næste møde. 

Drøftelse 

7.  Evt.   

 

 

 

_________________________________  ____________________________ 

Birgit Weber    Henning Tonnesen  

          

 

 

_________________________________  ____________________________ 

Louise Mosbæk        Lisbet Foged 

 

 

 

_________________________________  ____________________________ 

Ann-Louise Lauritsen   Magnus Fridén         

 

 

 

_________________________________ 

Bjarne Eilsøe-Jørgensen 

 

 

 


