Referat af møde i skolebestyrelsen
Tirsdag d. 10. august 2021 kl. 17.00 – 19.30 på afdeling Gudme

11. august 2021
Afbud:
Dorthe, Ole
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Afdelingsleder Marie Søndergaard orienterer skolebestyrelsen om skolens organisering,
ressourcer og tilrettelæggelse i forbindelse med Mangfoldige Læringsmiljøer på 4. – 9. årgang
på afdeling Gudme.
Bestyrelsen kvitterede for oplægget, hvor bestyrelsen blev vist rundt i de
pædagogisk begrundede indretninger af klasselokaler/læringsmiljøer.
Onsdag d. 15. september mødes bestyrelsen på afdeling Gudbjerg og får en
rundvisning i de nyligt indrettede lokaler.
Det samme gør sig gældende på afdeling Hesselager, hvor bestyrelsen holder møde
torsdag d. 28. oktober.
4. Skolebestyrelsens møderække
Møderækken blev besluttet med en enkelt ændring.
Skolebestyrelsen afholder møde d. 15. september på afdeling Gudbjerg.
Vi indsætter dagsordensmøder i møderækken så vidt, det er muligt.
Møderækken medsendes som bilag til referatet.
5. Skolebestyrelsens deltagelse på forældremøder
Bestyrelsen lavede en fordeling af forældre på møderne – som vist i skemaet
nedenunder.
Bestyrelsen besluttede indhold til oplæggene, og Betina udsender ppp til brug for
møderne.
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Forældremøde

Dato

Sted

Tid

Best.repr.

Bemærk

INDSKOLING A
0. – 3. klasse

Onsdag
18/8

Hesselager

16.30 18.30

Nanna, Ole?

OJ

INDSKOLING B
0. – 3. klasse

Onsdag
18/8

Gudbjerg

16.30 18.30

Claus, Katja

MJ

4. - 5. ÅRGANG

Torsdag
19/8

Gudme

17.00 18.30

Dorthe, Betina

MS

6. - 7. ÅRGANG

Mandag
16/8

Gudme

17.30 19.00

Sarah, Katja

8. - 9. ÅRGANG

Torsdag
2/9

Gudme

17.00 18.30

Sarah, Jesper

OBS Bornholm
23.-27.aug.

Ledelsesrepr.

MS, AB

MS

6. Skolebestyrelsen drøfter gensidige forventninger og temaer til årets arbejde i bestyrelsen
Bestyrelsen ønsker at arbejde med mad- og måltidspolitik, skolemad,
trafiksikkerhed, outdoor-linje, skolemøbler, mangfoldige læringsmiljøer og udendørs
læringsmiljøer.
7. Mad- og måltidspolitik
Bestyrelsen er opmærksomme på, at corona-perioden har udfordret mad- og
måltidspolitikken. Nu er restriktionerne lempet, og det er tiden at gå i dialog om
politikken.
Forældrene vil omtale og revitalisere mad- og måltidspolitikken på forældremøderne,
samt arbejde på at lave et lille inspirationskatalog og vil også opfordre forældre til at
fortsætte med de sunde og nærende madpakker.
8. Madordning for elever
Inden sommerferien blev der gennemført en undersøgelse blandt forældre om
levering af skolemad.
Resultatet viste, at 218 ønskede mulighed for at bestille skolemad.
206 ønskede ikke at benytte sig af den mulighed.
Skolebestyrelsen beslutter at gennemføre en prøvehandling for alle tre matrikler, og
Katja Schjøtt tager kontakt til leverandøren, som sætter sig i forbindelse med skolen.
9. Gensidig orientering
Det er skønt at være i gang igen med en næsten normal skolegang.
10. Evt.
Der er meget scooterkørsel på stien mellem barakkerne på afdeling Gudme og
Højsagervej, og skolen undersøger muligheden for en opsætning af en bum.
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Naboerne er tillige udfordret af larm fra fester, som bliver holdt af unge mennesker,
der opholder sig på afdeling Gudme udenfor skoletiden.

Med venlig hilsen
Betina I. Kristensen
Skolebestyrelsesformand

/
/

Astrid Birkbak
Skoleleder
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