
 

Skolebestyrelsesmøde 
Tidspunkt:   10. dec. 2019 kl.18.00 - 21.00 

Mødeleder: Lone Foged, Referent: Sine Erlandsen, Sted: Personalerummet 
Deltagere: Lone Østergaard, Lotte Borg, Kirsten Ejby, Mohammad Hemad, Jacob Hedelund, Roar Hylleberg, Katrine Maruri Zorzabalbere, Christina Gilling, Camilla Axelsen 

Pernille Wessel, Sine Erlandsen 

 

Fra elevrådet: Marie Hermansen, Sif Ankver Vedel 

Afbud: Lene Vahl, Janni Clausen, Peter Stougaard, Lene Vahl 

Dagsorden 

Tid Dagsordenpunkt Fremstilling Referat 

19.00-19.10  ● Elevråd  Sine og elevrådet • Skoleavisen er startet op. Det forventes, at 

hjemmesiden åbnes for alle til januar 2020. 

• Elevplantet træ; der er plantet et træ, som 

står i Skolehaven. 

• Fælles elevrådsmøde for Region Nord  

• Der er udarbejdet vedtægter for elevrådet 

• Elevrådet har haft besøg af en repræsentant 

fra Ung Odense.  

 

19.10-19.20 • Opfølgning omk. ”hul i hegnet” 

ved Vibevej 

Roar • Roar har været på besøg hos de borgere, der 

har henvendt sig. Problematikken er 

kompleks, da der også har været 

henvendelse fra borgere, der bruger hullet i 

hegnet som en smutvej, og som er glade for 

det. 

 

19.30- 20.10 Nyt fra skolen 

• Lektier-opfølgning 

Pernille og Sine • Der er udarbejdet interne retningslinier for 

lektier. De bliver offentliggjort på Aula i 



 

• Indskrivning – kommende 

skoleår/privatskole/strategi 

• Arealdisponering – nyt  

• Teknisk service 

• Nye fraværsregler 

begyndelsen af det nye år. 

• Indskrivningen er færdig. Vi får igen tre 0. 

klasser i kommende skoleår. Vores 

dækningsgrad er faldet i år. På kommende 

skolebestyrelsesmøde lægges en strategi 

for, hvorledes vi fremadrettet får 

dækningsgraden til at stige. 

• Arealdisponering arbejdes der stadig med. 

• Teknisk serviceafdelingen bliver skilt fra 

skolen fra 2020. Det betyder, at de fx ikke er 

med i skolens MED-udvalg. Der er 

udarbejdet en intern risikovurdering. 

• Udkast til fraværs-politik for elever blev 

gennemgået. Bestyrelsen godkendte skolens 

forslag 

20.10-20.20 kaffe/the pause   

20.20-20.30 • Kontaktforældre work-shop Fælles drøftelse • Den planlagte workshop blev ikke afholdt 

grundet meget få tilmeldinger. Det 

overvejes at planlægge en ny 

kontaktforældre workshop på et senere 

tidspunkt. 

20.30-20.55 • Hvad skal bestyrelsen fokusere 

på i det kommende ½ år 

Fælles drøftelse • Forældre kontakt 

• Skolens 70- års fødselsdag 2021 

• Læringsappetit 

• Trafiksituationen om morgenen 

• Trivsel for den enkelte fx med fokus på nye 

forældre 



 

• Bæredygtighed/væredygtighed i børnehøjde 

20.55-21.00 • Eventuelt   • Lone har svaret på en forældrehenvendelse 

vedr. Fastelavn. 

• Referaterne ligger alle på skolens nye 

hjemmeside https://risingskolen.aula.dk/ 

    

 

Næste møde: 16. januar 2020 kl. 19.00  

https://risingskolen.aula.dk/
https://risingskolen.aula.dk/

