
 

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE NR. 145 
NØRREBJERGSKOLEN 

Dato: 4.2.2020 kl. 17.30-20.00 i skolens personalerum 
 
Forældrerepræsentanter: Maja Fucke Vangslev (formand), Signe Sørensen (næstformand), Helle Holst 
Demant, June Charlotte Ryberg, Malene Westergaard,  

Medarbejderrepræsentanter: Palle Jørgensen, Jesper Hedelund.  
 
Ledelse/Sekretariat: Simon Bay Andersen, Mads Møller (ref.), Specialist Charlotte Schmidt deltog under 
punkt 1. 
 
Afbud: Janne Bryde Laugesen (næstformand), Johnny Rasmussen, Christian Rud, Tina Primholdt. 
 
 
Referat:  
 

Pkt. 1 
 

Budget 2020 
Gennemgang af skolens budget og drøftelse af konsekvenser.  
Gennemgang og drøftelse af besluttet besparelse på pasning på 12,5% pr. 1.8.2020.  
 
Skolebestyrelsen beder skolens forældre tilkendegive familiens behov for pasning i uge 29 og 
30. 
 
Rette til henvendelse til Børn- og Ungeudvalget og rådkvinde om lovgivning om åbningstid i 
SFO/pasning? 
 
Undersøge ved børneungeudvalget, om der er dobbeltbetaling i forhold til feriepasning og 
aflastningsdøgn? 
 
På grund af besparelsen på 12,5 procent i SFO/pasning ser skolebestyrelsen sig nødsaget til at 
nedlægge aftenklubben fra det kommende skoleår. 
 
Godkendelse af budget 2020. 
Skolebestyrelsen vil først godkende budgettet, når forvaltningen har tilbageført 
Nørrebjergskolens mindreforbrug på budgettet for 2019 til 2020 budgettet. 
 

Pkt. 2 Kontaktudvalg specialområdet 
Helle er blevet valgt som formand. Update og drøftelse af hvordan kontaktudvalgsmøderne 
tilrettelægges på bedst mulig vis i forhold til specialområdet og mulighed for dialogen med 
politikerne. 
 
Sommermøde – tema: Fysisk og mental sundhed. Helle har haft kontakt til Para-sport Danmark. 
SDU vil gerne lave en undersøgelse af elevernes fritidstilbud. Skolen formidler spørgsmål vedr. 
elevernes fritidstilbud på AULA.  
 

Pkt. 3 Aktuel orientering fra ledelse, forældre og medarbejdere 



 

bilag  
 

• Befordring. Vanskelig start. Der har været rigtig mange opstartsproblemer. Det er 
blevet lidt bedre og Bergholdt er gået positivt ind i arbejdet. God og omsorgsfuld tone, 
når man ringer. Problemer med kørsel i Assens - ikke så god oplevelse med Bergholdt. 
Alle chauffører tilbydes kursus i elevgruppens behov m.m. på Nørrebjergskolen. 

• Frivillig på Nørrebjergskolen ASK-støtte. Rikke Thomsen hjælper i kommunikation med 
udarbejdelse af og produktion af ASK materialer. 

• Glædeligt, at Nørrebjergskolens personales tilstedeværelse er steget – så nu er vi i den 
bedre halvdel af Odenses skoler. 

 

Udestående 
punkter til næste 
møde: 

• Seniorer i skolen hvordan gør vi på Nørrebjergskolen? 
 

• VISO og kompetenceudvikling 2020 
 

• Besøg af Susan Stage, koordinator for seniorer i skolen. 
 

• Elevrådets arbejde 
 

• Kommunikationsundervisning ASK m.m. 
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