
Skolebestyrelsesmøde Sanderumskolen tirsdag den 15. jan. 2019 kl. 19.00 - 21.00 
Skolen er vært med et stykke smørrebrød fra kl. 18.30. 
 
Afbud fra: Peter Christiansen, Claus Bach. 
Mødeansvarlig: Charlotte Rohleder.  
Mødested: Akvariet. 
 

ES – Erik Sørensen 
LK – Lars Kølstrup 
PC – Peter Christiansen  
CR – Charlotte Rohleder  
CB – Claus Bach 
RA – Rikke Andersen 

LH – Linda Hansen 
NH – Natasja Friismose 
UB – Ulrika Beckett 
JJF – Johnnie Fischer 
CJ – Charlotte Jørgensen 
CF – Claus Fagerlund 

 

Pkt. Indhold Bilag Tids- 
Ramme 

Ansvarlig Forventning 

1.  Godkendelse af referat. 
 

 5 min. Alle  

 Referatet af 27. november 2018 blev godkendt. 
 

2. Elevrådet. 
 

   10 min. Elevråd  

 Næste elevrådsmøde mødes det lille og store elevråd og taler om, hvad der skal ske på trivselsdagen 
(national trivselsdag 1. fredag i marts). 
Elevrådet har ønske om at lave en idrætsdag, en debatdag om rygning jf Odense Kommunes Røgfri 
Odense-udspil. 
Elevrådet har udarbejdet en ønskeliste (eks. net mellem multibanen og p-pladsen). 
Forholdene omkring cykelskuret er drøftet. 
 

3. Princip for Skole / hjemsamarbejdet. 
Udkast præsenteres. 
 

 15 min. CR, CF Drøftelse og 
vedtagelse. 

 Charlotte og Claus fremlagde udkast til nyt princip, som vil være gældende for alle skolens afdelinger. 
Bestyrelsen drøftede og justerede princippet. 
Princippet sendes i høring hos personalet, når justeringerne er tilføjet.  
 

4. Opdrag og spørgeramme til: 

• Ungemiljø-drøftelse af brug karakterer 

• Børnemiljø-drøftelse af nationale test 
 

 70 min. CR Udarbejdelse af 
spørgerammer. 

 Spørgsmål til ungemiljøet: 
Hvilke overvejelser, konsekvenser, indflydelse har en tænkning omkring længerevarende karakterfri 
perioder for elevernes motivation og personalets rutiner? 
Må man skippe første standpunktskarakterer i 8. klasse? 
Hvad er ungemiljøets holdning til karakterfri skole/længere karakterfri perioder? 
Hvilke styrker har hhv. formativ og summativ feedback? 
Hvordan anvendes karakterer? Hvor gavner de virkeligt? 
Hvordan påvirker karakterer det sociale liv i klassen? 
Hvordan klædes forældre på til at tale med deres unge om karakterer?  
 
Spørgsmål til børnemiljøet: 
Hvilket formål og hvilke slagsider har nationale test? 
Hvordan forberedes eleverne på at forstå og klare den udfordring testsituationen er? 
Hvad er omfanget og anvendelse af de nationale og frivillige test? 
 

5. 
 

Orientering: 

• Nyt fra formanden 

 15 min. CR, CF Orientering og kort 
drøftelse. 



• Nyt fra ledelsen 
o Personalenyt 
o Trafikale forhold 
o Digitalværkstedet 
o Idrætstimer 6. årgang 

 

 Ansættelsessamtaler til barselsvikariat afholdes 16/1 og 23/1 afholdes samtaler til en pædagogstilling. 
En opsigelse fra kollega i 1.a, her skal slås en stilling op pr. 1. marts. 
 
Trafikale forhold: Der kommer en trafikplanlægger fra kommunen ud og kigger på mulighederne for 
evt. parkerings- og standsningsforbud, i det der ikke laves gule striber mere. 
 
Digitalværksted – udspillet vises næste gang. 
 
Idrætstimer: Timefordelingsplanen adskiller minimumstimetal og vejledende timetal. Skolen har 
fleksibilitet ift. tilrettelæggelse – fx med idrætstimerne. Pt kan fordybelsesdagene forskyde tid mellem 
fagene i ÆBM. Ifm. næste skoleårs planlægning arbejdes der på en mere fast fordeling af timerne. 
 

6. Evt. 
 

 5 min. Alle Tilkendegivelser. 

 Lars viser et layout til principperne og foreslår at man fra hjemmesiden kan tilgå principperne 
enkeltvis. 
Rikke har et ønske om, at datoer for skolearrangementer ligger fast tidligt og er synlige på 
hjemmesiden. 
 

 Kommende møde:  
19. februar 2019 
 
Kommende emner: 

• Ressourceteam – dysleksi og 
talblindhed. 

 

    
 

 


