
 
 
Skolebestyrelsesmøde Sanderumskolen tirsdag den 17. december 2019 kl. 17.30 
Skolen er vært med en let juleanretning efter bestyrelsesmødet. 
 
Afbud fra: Charlotte Jørgensen 
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 26/11 2019 udsendes asap. 
 

2.  Elevrådet 

• Feedback fra workshop ”Mobilforbud” 
 

 30 min. Elevråd Orientering 

 Elevrådet har arbejdet med emnet præstationsangst pba. deltagelse i fælles elevrådsmøde, og vil arbejde 
videre med det på kommende møder. 
Elevrådet plantede 4 søjle-egetræer langs med flisegangen over mod ÆBM, sammen med skolens elever og 
Odense Fælles Elevråd. 
 
Elevrådet fremlagde drøftelserne og argumenterne fra workshoppen ”Mobilforbud”: 
 
De umiddelbare fordele kunne være, at forbuddet kunne øge muligheden for koncentration og fordybelse, samt 
fremme bevægelse i pauserne. Omvendt blev det drøftet om eleverne bare vil bruge deres pc i stedet for 
mobilen. 
Ungemiljøets elever mener de er ansvarlige ift. brugen af deres mobil, og foreslår at det er mere relevant for de 
yngre elever. De ønsker at have indflydelse på beslutningen og vil gerne have drøftelsen og afgørelsen på 
klasseniveau. Herudover blev det nævnt at et mobilforbud vil kunne fremme brugen i fritiden. 
 
Bestyrelsen drøftede kort behovet for et regelsæt, og fortsætter drøftelsen på januar-mødet jf. årshjulet 
(elevrådets noter fra workshoppen sendes til bestyrelsen). 
 
Ungemiljøets elever er i gang med at lave en aftale om 4 modulers undervisning af eleverne i ÆBM vedr. digital 
dannelse (ung til ung undervisning via https://wifive.dk) – bestyrelsen gav opbakning til forløbet. 
Skolen har bestilt SSP- / politi-oplæg vedr. billeddeling, lovgivning og konsekvenser, til at supplere UV-forløbet. 
 
Elevrådet har deltaget i et fælles elevmøde med rådkvinden, hvor der blev drøftet gode idéer til arbejdsemner 
såsom dannelse og miljø – elevrådet vil i den forbindelse arbejde på en kampagne ift. elever samler skrald i et 
geografisk lokalområde, og efterfølgende spredning fra skole til skole. 
 
Heldagsafdelingens elever skal gøres opmærksomme på muligheden for at indtræde i skolens elevråd. 
 

3. Gennemskrivning af principper (bemærk LK´s tidligere 
udsendte princip-skabelon) 
 

   60 min. CR Fremlæggelse, 
drøftelse og 
beslutning 

 Princip for klassedannelse, klassedeling og klassesammenlægning blev gennemgået og vedtaget. Muligheden 
for at danne nye klasser ved overgangen til UM i 7. kl. blev kort rejst og drøftet – drøftelsen tages op på et 
senere tidspunkt. 

https://wifive.dk)/
https://wifive.dk)/


 
Princip for læring ved medarbejderfravær blev drøftet, herunder kvaliteten af vikardækningen, hvorvidt elever 
sendes hjem før tid og opfyldelse af elevernes undervisningstimetal og mål – det blev konstateret, at princippet 
ikke længere matcher den nuværende praksis. Ledelsen forbereder et udkast til nyt princip med afsæt i den 
nuværende praksis inden næste bestyrelsesmøde – udkastet udsendes med næste dagsorden. 
 
Arbejdet med skolens principper fortsættes på næste bestyrelsesmøde d. 28/1 2020. 
 
Ledelsens noter ift. manglende principper udsendes med referatet. 
 

4. 
 

Orientering: 

• Nyt fra formanden 

• Nyt fra ledelsen 
o Personalesituationen 
o Registrering af elevfravær 

 

   
 
 
 
 

10 min. CR, CF Orientering 

 CF redegjorde for den nye lovgivning og bekendtgørelse vedr. registrering af elevfravær, som i praksis træder i 
kraft pr. 1. januar 2020.  
 

5. Evt. 
 

  Alle Tilkendegivelser 

 Kommende møde:  
28. januar 2020 
 
Kommende emner: 

• Nationale test 
 
 

    
 

 


