Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 17/09 2019 kl. 17.00 – 19.00
Ordstyrer: Tine
Tilstede: Tine, Charlotte, Anders , Frank, John, Thomas og Heidi
Fraværende: Allan, Kim (syg), Sarah, Christian
Dagsorden:
Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra elevrådet
3. Aktuelle emner :

Sagsfremstilling

3. Punkter til orientering og
drøftelse

a. Lejrskole 2020 (30 min)
b. Pædagogiske læreplaner i SFO (30 min)
Se evt. medsendte bilag (hhv. Odense kommunes
skabelon for læreplaner i SFO og et uddrag af vores

a. Budgetproces. Den endelige aftale vedrørende
budget 2020 mellem regeringen og KL er ikke
færdigforhandlet og derfor er processen i Odense
ændret. Det er uklart hvor man i årets høringsproces vil
inddrage skolebestyrelserne. (15 min)
b. Økonomi 2019: BUF ser samlet set ud til at få
underskud i 2019 og derfor skal der i resten af 2019
være tilbageholdenhed i forbruget. Der er desuden
ansættelsesstop i hele BUF. (10 min)

Beslutning
Referat godkendt.
Udgår
a.Der er ikke indlagt høring ved bestyrelserne i
forhold til budget 2020.
Skolebestyrelsen ønsker, sammen med de andre
formænd, at kommentere på budgetoplægget.
b. Der er skåret ned på vikardækning og alle
udgifter til større indkøb er begrænset.

a. Skolen skal på en fælles lejrskole i august
2020. Der bliver behov for opbakning fra
forældre i forhold til at tage med på turen og få
et madtelt til at køre rent organisatorisk. Der

arbejde med pædagogiske læreplaner for Dalumskolens
SFO.
c. Tilbagemelding på deltagelse i forældremøder (15
min)

4. Orientering/meddelelser
- a) formand
- b) ledelse
- c) TR/AMR
- d) elevråd
- e) andre

5. Eventuelt
6. Punkter til kommende
møder
7. Datoer for kommende
møder

bedes desuden om hjælp fra forældre i forhold
til udlån af telte. Resten køber skolen.
Vi ønsker at melde planen ud til forældre i
november.
Der veksles en uuv time i skoleåret 20/21 for at
skaffe timer til lejrskolen.
Lejrskole for 4. og 8. årgang fastholdes og
flyttes til foråret.
b) Der skal laves en ”pixi-udgave” af
dokumentet med beskrivelse af sfo/klub og
læreplansblomsten med få kommentare.
c) Rykkes til runden af forældremøder er
færdig.
a) Kan vi speede processen op i forhold til
et suppleringsvalg? Der bliver lavet en
central tidsplan, det overvejes om vi kan
vente på den.
- Der har været en henvendelse fra en
nabo i forhold til trafikken omkring
skolen. Det har bestyrelsen svaret på.
- Der har været forskellige henvendelser
fra forældre, de er håndteret.
Tilbagemelding fra forældremøder.

Ons 6/11 2019 17-19
Ons 11/12 2019 17-21 (julefrokost)
Man 20/1 2020 17-19
Tir 18/2 2020 17-19
Ons 18/3 2020 17-19
Man 20/4 2020 17-19

Tir 19/5 2020 17-19
Tir 16/6 2020 17-21 (sommerfrokost)

