
 
 
Skolebestyrelsesmøde Sanderumskolen tirsdag den 24. september 2019 kl. 18.00 - 20.00 
Skolen er vært med et stykke smørrebrød fra kl. 17.30. 
 
Afbud fra: Claus Bach, Lars Kølstrup, Peter Christiansen, Erik Sørensen 
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 
BBC – Bo Bak Christiansen 
JJF – Johnnie Fischer 
CJ – Charlotte Jørgensen 
CF – Claus Fagerlund 

 

Pkt. Indhold Bilag Tids- 
Ramme 

Ansvarlig Forventning 

1. Godkendelse af referat 
 

 5 min. CR Godkendelse 
 

Referat af 27. august 2019 blev godkendt. 
 

2.  Elevrådet 
 

 10 min. Elevråd Orientering 

Elevrådet er i gang med planlægningen af elevrådsdagen, for at give bedre sammenhold. Tanken er er at spille 
”Elevrådsspillet,” men elevrådet mangler 4 ud af de 8 spil, så der arbejdes på at skaffe flere eller lave en plan B. 
Et ønske fra elever til fraværsregistreringen er at kunne få registreret læge eller tandlægebesøg.  
CF redegør for, at der kommer nye regler for fraværsregistrering. 
Elevrådet involverer sig i en OFE-kampagne, som hedder ”Plant et træ” – elevplantede træer som gør noget for 
miljøet – der arbejdes på at søge om penge fra puljen ”Sammen om Sanderum” eller fra Støtteforeningen. 
Generelt har de et ønske om bedre sortering af skrald og en ekstra vandpost i Heldagsafdelingen. 
Ustabil wi-fi smider eleverne af nettet i tide og utide. Både skolenet og odensenettet. Ledelsen får problemet afdækket 
og løst. 
Elevrådet ønskede at få de 10 min. tilbage på middagspausen. 
 

3. Bæredygtighed, genanvendelse og spar på 
energien: 

• Oplæg fra projekt 8.a v. 
elevrepræsentanter  

• Kort oplæg ift. energiforanstaltninger på 
Sanderumskolen v. CF 
 

   
   

60 min. CR Drøftelse 

Vanessa, Maria og Sofie præsenterer en ide, som de har udviklet til en konkurrence om et bæredygtigt tiltag ift. til 
verdensmålene. Et drivhus til grøntsager/krydderurter som skal forsyne madkundskabsholdet på 7. årgang. 
Bestyrelsen bifalder ideen og processen med etablering fortsætter. 
CF præsenterer skolens nuværende energiforanstaltninger: Isolering udefra, nye døre og vinduer i UM og PLC. 
Lyscensorer overalt og affaldssortering er på vej. Solceller på midterbygningens tag. På boldbanen/ved UM- 
indgangen kan man se, hvor meget energi der er produceret. 
Alle bygninger er underlagt varmestyring, som først starter pr. 1. oktober. Mulighederne for at vi selv på skolen kan 
regulere er begrænsede. 
Bestyrelsen foreslår et projekt, som handler om at begrænse kopiforbruget. Dette kræver en nærmere undersøgelse 
af hvor det store papirforbrug er. Til næste møde medbringes nogle tal på papirforbrug, og elevrådet overvejer en 
kampagne til eleverne. 
 

4. Præsentation af udkast til forældreskrivelse vedr. 
skolens køleskabe 
 

 15 min. CR Drøftelse og beslutning 

En lille justering til det næstsidste afsnit: Iflg. Brandmyndighederne må der IKKE være køleskabe i klasselokalerne. 



Brevet er ellers godkendt, sendes ud og effektueres i uge 43. 
Supplerende overvejes at søge støtteforeningen for sponsorat til en friskvandsautomat i YBM, CF spørger 
støtteforeningen og melder tilbage til CR, hvis oplysningen kan nå med i brevet. 
 

5. Orientering om proces ift. feedback på 
skoleårets opstart – evt. nyt ringetids-sæt 
 

 10 min. CF Drøftelse og feedback 

Jf. orienteringen fra sidste bestyrelsesmøde har de nye ringetider presset, især elever og medarbejdere i YBM, hvor 5 
min. pause ikke er anvendelig. Fra alle afdelingerne har der været tilbagemeldinger på uhensigtsmæssighederne. Et 
nyt ringetidssæt blev præsenteret; samme pausetid anderledes fordeling. 
Bestyrelsen nikker til forslaget, og understreger at det er en præmis at tiden til skiftet mellem to lektioner der grænser 
op til hinanden, tager af undervisningstiden – både for elever og lærere. 
 

6. Skolerejser – princip, forældrebetaling mv. 
 

  X 15 min. CF Drøftelse og evt. 
fastlæggelse 

Drøftelse af det faglige og sociale udbytte kontra forældreudgifterne og skolens udgifter til lærernes timer og ophold. 
Principielt er der noget der er forkert i at opkræve et stort samlet beløb i en folkeskole der skal være lige for alle. 
Bestyrelsen vil gerne fremhæve læringssignalet og reducere udgifterne – fx begrænsninger på lommepenge, udskifte 
Tivolituren mv. …. Punktet tages op igen. 
 

7. 
 

Orientering: 

• Nyt fra formanden 

• Nyt fra ledelsen 
 

 5 min. CR, CF Kort orientering. 

CR deltog i dialogmøde på Rådhuset. Godt initiativ, men ikke så informativt. 
OLF har lavet en opfordring til formændene for bestyrelserne om at lave en udtalelse til Odense Kommunes budget 
2020 inden 9. oktober. 
Der er ansat en ny lærer i ÆBM. Hun starter 1. november. 
 

8. Evt. 
 

  Alle Tilkendegivelser. 

Er der en lærer mindre i 0A? Det er ikke tilfældet - CF har orienteret pågældende forældre telefonisk. 
 

 Kommende møde:  
22. oktober 2019 
 
Kommende emner: 

• Nationale test 
 
 

    
 

 


