Referat af møde i skolebestyrelsen
Mandag d. 13. december 2021 kl. 17.00 – 19.30 på afdeling Gudme

13. december 2021
Afbud: Nanna, Jesper, Claus Bo, Kent, Josefine
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af pkt. vedr. ændring af skolens ordensregler
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
Formand Maja refererede fra elevrådsmøde. Eleverne skal i gang med
fodboldturnering, og der skal sættes gang i en ”tal pænt”-kampagne.
Maja deltog i Elevforum, og Maja fortalte om et sparespil, som Maja og Josefine
havde lavet til elevforummøde.
Elevforum drøftede ferieplaner.
4. Skolebestyrelsen arbejder med folder til mad- og måltidspolitikken
Inspirationsfolderen blev drøftet.
5. Skolebestyrelsen drøfter leverandør til skolemad.nu
Menü i Hesselager er interesseret i at være leverandør for skolemad.nu.
Menü er interesseret i at vide, hvad udvalget skal bestå af. Betina kontakter Menü og
der laves en prøveperiode indtil uge 7.
6. Skolebestyrelsen arbejder med principper.
Bestyrelsen arbejder med princippet vedr. klassekasser, og skolebestyrelsen beder
Ole og Astrid udarbejde et forslag til et tidssvarende princip. Det drøftes på
kommende møde i skolebestyrelsen.
7. Beslutning vedr. ændring af ordensregler, så 8. og 9. årgang kan gå til købmand i
frikvartererne
Bestyrelsen besluttede sig for ændringen, og brevet til forældre på 8. og 9. årgang
blev godkendt til udsendelse.
Ordningen træder i kraft d. 5. januar 2022, når vi møder ind igen.
8. Gensidig orientering
Corona
Personalejustering
Dialogmøde – enslydende fra bordene
Bytte plads
Indskrivning
Klyngesamarbejdet Gudmekongens Land er blevet en forening, og Sarah er blevet kontaktet af
den nye formand om samarbejde.
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8. Evt.
Intet
Punkter til kommende møde:
Ferieplaner for skolerne i Svendborg Kommune.
Lay-out på inspirationspapir vedr. Mad- og måltidspolitik.
Drøftelse af redigeret princip for klassekasser.
Med venlig hilsen
Betina I. Kristensen
Skolebestyrelsesformand
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Astrid Birkbak
Skoleleder
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