
 

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE NR. 144 
NØRREBJERGSKOLEN 

Dato: 27.11.2019 kl. 17.30-20.00 i skolens personalerum 
 
Forældrerepræsentanter: Maja Fucke Vangslev (formand), Signe Sørensen (næstformand), Janne Bryde 
Laugesen (næstformand), Helle Holst Demant, Johnny Rasmussen, Christian Rud, June Charlotte Ryberg. 

Medarbejderrepræsentanter: Palle Jørgensen, Jesper Hedelund. 
 
Ledelse/Sekretariat: Simon Bay Andersen, Mads Møller (ref.) 
 
Afbud: Tina Primholdt, Malene Westergaard.  
 
Referat: 
 

Pkt. 1 
bilag 

Principper for skole- hjem samarbejde 
 
Drøftelse af nyt oplæg. Fokus på: 

• kommunikation på AULA – tidspunkter for skolens modtagelse af beskeder i 
kontaktbogen. Skolebestyrelsen opfordrer til, at teksten rettes til 8.00. 

• Sygemelding foregår på AULA i elevens kontaktbog – ledelsen drøfter forretningsgang 
med kontorpersonalet. Vi præciserer formuleringen, så vigtig information ikke 
forsvinder. 

• Skole/hjemsamtaler. Skolebestyrelsen ser gerne to årlige samtaler – evt. kan samtaler 
med bosteder indskrives. 

• Forældremøder – to årlige forskellig deltagelse fra klasse til klasse. Godt med drøftelse 
af kontaktforældre – klasseråd – det kan være svært at få opbakning til 
forældrearbejdet især ved de små klassestørrelser m.m. Søskendebesøg – en idé til 
efterlevelse. Fritidsaktiviteter. Jane laver et udkast til et idékatalog med gode idéer til 
forældrearbejde i klassen, som skolen arbejder videre med. 

• Forventninger. Skolebestyrelsen tilslutter sig formuleringen. 
 
Skolen færdiggør principperne og sender til godkendelse skolebestyrelsen. 

Pkt. 2 Samarbejde med Enghaveskolens bestyrelse 
 
Formandskabet, Maja, Signe og Janne har holdt møde med formandskabet fra Enghaveskolens 
bestyrelse. 
 
Update og drøftelse af samarbejdsflader og konkrete aftaler fremover.  Måske kan man have et 
fælles skolebestyrelsesmøde. Forslaget går på, at skolebestyrelsen holder fælles møde og 
derefter afholder eget møde. Nørrebjergskolens skolebestyrelse kan stå for at afholde det 
fælles møde. 
 

Pkt. 3  Kontaktudvalg specialområdet 
 
Helle er blevet valgt som ny formand. Update og drøftelse af hvordan kontaktudvalgsmøderne 
tilrettelægges på bedst mulig vis i forhold til specialområdet og mulighed for dialogen med 



 

politikkerne.  
 

Pkt. 4 
 

Status på budget 2019 og budget 2020 
 
Simon orienter om de seneste bevægelser på budgetterne.  
 

Pkt. 5 
bilag  
 

Aktuel orientering fra ledelse, forældre og medarbejdere 
 
Skolernes Tekniske Service skal efter politisk beslutning overgå til Odense Kommunes fælles 
Teknisk Serviceafdeling, der er organiseret i By- og Kulturforvaltningen (BKF). 
 
VISO – Nørrebjergskolen har ikke afgivet udbud til VISO. Det betyder, at Nørrebjergskolen 
ophører som VISO-leverandør. 
 
 

Pkt. 6 Evt.  

Udestående 
punkter: 

Seniorer i skolen hvordan gør vi på Nørrebjergskolen? 
Besøg af Susan Stage, koordinator for seniorer i skolen. 
 
Fælles møde Enghaveskolens bestyrelse 
 
Drøftelse og planlægning af dialog med politikere.  
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