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 Skolebestyrelsesmøde d. 21. januar kl. 17.00 

 

 

 Deltagere: Klaus, Ida, Michael L, Katrine, louise Theil, Gitte, Michael W, Helle, Erik, Lars, 

Vivi, Mona, Tore, Louise Mach 

 Referent:  

 

Louise Mach 

17.00 Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

  

17.05 Pkt. 2 Meddelelser 

 

 - Søren Bechtold træder ud af skolebestyrelsen pr. dags dato, da han ikke længere har 

børn på skolen og derfor ikke er valgbar. Bestyrelsen takker Søren for 9 år i 

skolebestyrelsen og for gode kritiske spørgsmål og nye vinkler i 

skolebestyrelsesarbejdet. 

Erik Vind Frost har været 1. suppleant frem til nu, men indtræder nu i 

skolebestyrelsen på Sørens mandat 

- Status på Pavillon-projektet: Arkitekterne er i fuld gang og deres arbejde skrider 

fremad på visionsplan, vi forventer ikke at der bliver bygget nyt før 2021. 

Vi arbejder på at komme med i et muligt internationalt læseforløb for 3-5.klasse i 

20/21 

- Et muligt partnerskab med Odense musikskole. Musikskolen kommer og informere 

på det kommende skolebestyrelsesmøde. 

17.10 Pkt. 3 Timefordelingsplan 20/21 

 

Sagsindhold: Sidste år kom der ny lovgivning som også har indflydelse på fordelingen af 

fagtimer i kommende skoleår. Timefordelingsplanen gennemgås.  

 Skolebestyrelsen godkender timefordelingsplanen. Vi har en fælles opmærksomhed på, om 

der kan være 2 uuv timer tilgængelige til omlægning i 5.klasse til at forberede overgangen 

til ungemiljø og nye lærere i dansk og matematik. 

17.30 Pkt. 4 Valgfor for 9. årgang i skoleåret 20/21 herunder drøftelse af fagdag i skemaet.  

 

Sagsindhold: Til kommende skoleår er det kun 9. årgang som skal have de ”gamle” valgfag. 

Både 7. og 8. årgang har obligatoriske valgfag fra og med 20/21. Alle valgfag på 9. årgang i 

Odense kommune skal foregå i klynger, vi er i klynge med Skt. Klemens skolen og 

Dalumskolen. Det betyder at fagdage/fordybelsesdage skal indfases igen. Orientering og 

drøftelse.  

 

 

 Fordybelsesdagene indfases kun i ungemiljøet. Vi arbejder i øjeblikket ud fra at lave en struktur, 

hvor vi har fordybelsesdage hver anden uge. Dvs. 20 uger med fordybelsesdage. Den endelige 

struktur for fordybelsesdagene er ikke endelig endnu. 

 

Kl. 18.10 Pkt. 5 Anvendelse og strukturering af understøttende undervisning i 20/21 

 

Sagsindhold: Med den nye lovgivning jf. punkt 3. er der i kommende skoleår mindre 

understøttende undervisning. På Hjalleseskolen har vi på alle årgange hidtil bundet 2,5 

klokketime om ugen til understøttende undervisning i læringsbåndet. Med den mindre tid er 
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 timerne så anvendt bedst muligt i et læringsbånd? 

 

 

 Skolebestyrelsen godkender forslag 1, som lærerne i dag har peget på. Med det forbehold at 

pædagogerne også bakker op om det. Forslag 1 er en fortsættelse af den struktur vi har i dag, 

hvor der ligger understøttende undervisning i et læringsbånd. 

Kl. 18.55 Pkt.  10 Eventuelt 

 - Efter henvendelse fra forældre, kontakter Vivi Kommunen vedr. standsning på den 

første del af Solbærvej mellem kl.7.30 - 8.15. Det er problematisk at komme rundt om 

parkerede biler uden at køre ind over cykelstien. 

 

. 


