
Referat af skolebestyrelsesmødet d. 12.11.19 
Deltagere:  

Afbud fra: Janni, Christian, Nick 

1. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt

2. Nyt fra elevrådet - Berlinturen var en god oplevelse 
- Mange gode oplevelser, godt planlagt 
- Hvor kan elevrådsfesten afholdes, Jesper 

undersøger 
- Jesper informerer forældre om festen er 

alkoholfri 

3. Ledelsen informerer 
- Mellem otte og ni skal i specialtilbud næste 

skoleår, dette belaster økonomien væsentligt 
- Nuværende 6. klasser ligger på grænsen 

mellem to og tre klasser 
- Kommende nulte klasser ligger mellem to og 

tre klasser 

 Trivselsundersøgelsen: 

- Er gennemgået for personalet på et 
trivselsarrangement, MED-udvalg arbejder 
videre med overskrifterne 

- Afdelingerne gennemgået for bestyrelsen 
- Børnemiljøet ligger generelt godt 
- Ungemiljøet ligger meget højt 
- SFOen ligger meget lavt generelt, fokus på 

ledelse 
- Pilehuset ligger meget godt

4. MOT i Ungemiljøet - Glædens dag afholdes 22/11 
- Tre elever uddannes i MOT-tanken



5. Visionen - Præsentation af underteksten til visionen: 

”Vi udvikler børn og unge, der kan forandre 
fremtiden” 

Vi ønsker, at alle børn og unge på Holluf Pile 
Skole udvikler kammeratskaber gennem leg 
og fagligt samarbejde.  
Det skal gøre dem i stand til at løse 
problemstillinger i en verden, hvor ingen 
kender svarene på forhånd. 
Vi fremhæver det, de vokser af – sammen og 
hver for sig – så de får mod og styrke til at stå 
ved sig selv. 

- Forslag fra bestyrelsen: 
- Vigtigt at inddrage eleverne 
- Meget synlig på hele skolen 
- Vigtigt at ledelsen går foran i dette arbejde 
- Skal være en del af hverdagens handlinger 
- Principper skal i fremtiden understøtte 

visionen

6. Fritagelse for bad i idræt - Vi oplever en stigende tendens til at elever 
ikke vil bade efter idræt 

- Bestyrelsen bakker op om at alle elever skal 
bade efter idræt 

- Vigtigt at der opsyn i badesituationen 
- Skal tages op på forældremøder 
- Skolen laver oplæg til princip 

7. Skole-hjemsamarbejdet - Skydes til næste møde

8. Styrkede læreplaner i SFOen 
- Odense kommune har igangsat 

udviklingsarbejde i skoleåret 2019/2020 
- Der orienteres løbende på bestyrelsesmøder 
- Der skal udfærdiges et dynamisk værktøj som 

rettesnor for SFOens arbejde

9. Hvordan forholder vi os til brugerbetaling - Skubbes

10. Eventuelt - Vigtigt at kunne drøfte henvendelser på møder 
og ikke via mail, og relevans for skolen

11. Punkter til næste møde - Princip for badning 
- Skole/hjem samarbejde 
- Hvordan forholder vi os til brugerbetaling 


