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Referat af møde i skolebestyrelsen 
Torsdag d. 11. august 2022 kl. 17.00 - 19.30 på afdeling Gudme 
 
 

11. august 2022 
 
 

Afbud: 
Knud-Erik Nogel Eriksen 
 
Referat  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med tilføjelse af punkter vedr. forældrehenvendelse, samt spørgsmålet 
om, hvordan der offentliggøres dagsorden og referat.  
Endelig mangler vi billeder af bestyrelsesmedlemmer til hjemmesiden.  
 
2. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
3. Skolebestyrelsen drøfter gensidige forventninger og eventuelle temaer til skolebestyrelsen 
Skolebestyrelsen ønsker at arbejde med relationer mellem de tre matrikler i 
skoleregi. Skolebestyrelsen drøfter venskabsvenner og læsemakkere. 
 
Skolebestyrelsen vil følge op på status hos Landsbyklyngen, hvad angår sikre 
skoleveje. 
 
Skolens Mad- og Måltidspolitik kan omtales på forældremøderne.  
Skolemadsordning skal evalueres 
 
På skolen planlægges med følgende arrangementer, som bringer afdelingerne 
tættere sammen: 

1. På Trimdagen fredag før efterårsferien, d. 14. oktober, samles alle elever på 
afdeling Gudme, og dagen tilrettelægges efter samme principper som SPULT-
dagen, hvor de ældre elever står for aktiviteterne. 

2. Den Kæmpestore Læsedag torsdag d. 8. september 
3. Elevrådsdag mandag d. 19. juni 

 
 
4. Dagsordener og referater fra skolebestyrelsen 
Dagsorden og referater lægges fremover begge på skolens hjemmeside, og det 
meddeles på aula-overblikket. Suppleanter til bestyrelsen orienteres via skolens 
hjemmeside.  
 
5. Henvendelse fra forælder vedr. spørgsmål til flere fag på skemaet pr. dag 
I år er der indført emnedage, hvor alle klasser har en ugentlig emnedag. 
Spørgsmålet om, hvorvidt emnedagene har indflydelse på skemaet de øvrige 4 dage 
om ugen, blev drøftet på mødet.  
Skolebestyrelsen stiller sig positiv overfor skemaet.  
Formand Betina I. Kristensen henvender sig til forælderen med svar. 
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4. Skolebestyrelsens arbejde med trafiksikkerhed 
Skolebestyrelsen har fået en bevilling på etableringen af kiss ´n ride ved afdeling 
Gudme for at styrke trafiksikkerheden. Lige nu er arbejdet i høring, idet naboerne 
har fået materialet sendt ud, og forældrene er orienteret via aula.  
Når arbejdet bliver sat i gang, bliver vi orienteret forud. 
 
4. Skolebestyrelsens deltagelse i forældremøder 
Skolebestyrelsen fordelte sig til møderne, og bestyrelsen besluttede sig for 
præsentation på forældremøder. 
Præsentationen er redigeret og vedlagt dette referat.  
 
5. Gennemgang og eftersyn af værdiregelsæt og principper 
Bestyrelsen nikkede til skolens værdiregelsæt. Se skolens hjemmeside: 
https://stokkebaekskolen.aula.dk/stokkebaekskolen 
Skolebestyrelsen arbejder løbende med principper. 
 
6. Foreløbig drøftelse af besparelsesforslag – man kan orientere sig i dagsorden til B&U-møde. 
Høringsproces: 
Dagsorden lægges op på svendborg.dk d. 10. august 
Høringsmateriale udsendes d. 18. august 
Dialogmøde, hvor Betina og Sarah deltager d. 22. august 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde på Microsoft teams – besluttes på mødet 
MED-møde d. 5. september 
Høringsfrist d. 7. september 
 
9. Gensidig orientering 
Status på skoleårets start – vi er nu 482 elever på Stokkebækskolen. 
 
10. Evt. 
Intet 
 
Med venlig hilsen 
 
Betina I. Kristensen   /  Astrid Birkbak 
Skolebestyrelsesformand  / Skoleleder 


