Referat af møde i skolebestyrelsen
Onsdag d. 14. september 2022 kl. 17.00 - 19.30 på afdeling Gudbjerg

14. september 2022
Afbud:
Nanna Lørup Buch, Niels Westergaard
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
Elevrådet har holdt sit første møde, og eleverne har konstitueret sig.
Arne Uggerby, 9.b, er valgt til elevrådsformand
Sarah Tornbjerg Andreasen, 9.b, er valgt til næstformand.
Eleverne fortalte, at klasserne er kommet godt i gang, og de nye klasser er faldet ret
godt til.
’Læringsrampen’ er blevet taget rigtig godt imod af eleverne på afdeling Gudme.
Elevrådet har fået til opgave at arrangere en elevrådsdag for hele skolen, og dagen
ligger sidste uge i juni 2023. Elevrådet skal bruge året på at planlægge dagen.
Elevrådet har drøftet emnedagen, og det er indtrykket, at den er taget godt imod af
eleverne.
4. Rundvisning på afdeling Gudbjerg
Bestyrelsen blev vist rundt på afdeling Gudbjerg, og det blev bemærket, at hele
afdelingen bærer dejligt præg af et småbørnsunivers.
5. Bestyrelsen orienteres om anvendelse af §16d, som vedrører afkortning af skoledagen
Bestyrelsen udtaler:
Afkortning af skoledagen og omlægning af UU-lektionerne kommer alle til gode.
Fritidsaktiviteter er mere tilgængelige for de ældste elever.
Indlæring er mindre sidst på dagen, og eleverne bliver trætte.
Eleverne trives bedre ved udsigten til en kortere skoledag.
Elever med behov for støtte får den hjælp, de har brug for.
6. Skolebestyrelsen orienteres om navn på SFO Gudbjerg
Skolebestyrelsen bakker op om ledelsens beslutning om navn på SFO Gudbjerg.
7. Tilbagemelding fra bestyrelsens deltagelse på forældremøder
Enkelte forældre har givet udtryk for, at det kan være vanskeligt at transportere
elever fra hjemmet til Gudme, når klassen skal møde forskudt til fx sejlcenter.
Sejlcenteret er meget flittigt brugt af alle skoler i kommunen, og for at skabe plads
til alle klasser på skolen, har man valgt at afvikle to hold om dagen, et
formiddagshold og et eftermiddagshold. De yngste klasser har fået
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formiddagstiderne, og 4. – 9. klasse har fået eftermiddagstider. Transporten er
kommunalt betalt og går fra og tilbage til afdeling Gudme.
Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed over skolens mange varierede tilbud til
eleverne, som betyder, at klasserne er meget ude af huset og få læring og oplevelser
i en varieret skolegang.
Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at orientere bredt om de forskudte dage, som for
den enkelte klasse kun er én eller to gange om året. Forældre kan kommunikere med
lærerne, hvis de oplever vanskeligheder ved transport fra hjemmet til afdeling
Gudme på forskudte tidspunkter. Måske kan man løse det indbyrdes.
Når de ældste klasser er på ekskursion inde i Svendborg, sker det, at enkelte elever
ønsker at blive i byen i stedet for at tage med tilbage til skolen. Hvis elever får fri
inde i Svendborg, sker det kun, hvis forældre har givet tilladelse.
Bestyrelsen opfordrer lærerne til, at orienteringen om anderledes skoledage kommer
ud i rigtig god tid. Lærerne kan opfordre forældre til at kontakte lærerne, hvis der er
udfordringer.
Der er tvivl om regler for registrering af fravær til tandlæge og læge.
AB skriver i et nyhedsbrev om reglerne for fravær, samt om anderledes skoledage.
8. Høring vedr. anlægsbudget 2023-2025
I anlægsbudgettet udtaler bestyrelsen sig vedr. følgende, som direkte eller indirekte
vedrører skolen:
Midler til indretning af mangfoldige læringsmiljøer
Faglokaler
Indvendigt vedligehold
Cykelstier
Bestyrelsen uddelegerer til AB at lave høringssvar på baggrund af drøftelsen.
9. Gennemgang af principper
Bestyrelsen vil på næste møde arbejde med Princip for Åben Skole
10. Gensidig orientering
AB orienterede om forældremøde på 9. årgang, hvor forældrene blev orienteret om
skolens tætte samarbejde med SSP og Rusmiddelrådgivningen i Svendborg.
Skolebestyrelsen opfordrer skolen til at indarbejde oplysning om misbrug i skolens
program for forebyggende arbejde – i samarbejde med SSP og
Rusmiddelrådgivningen.
Tilmelding til Skole & Forældres Årsmøde i november nærmer sig, og bestyrelsen
tager det op på næste møde.
11. Evt.
Der er elever på skolens tage, og det er farligt.
Med venlig hilsen
Betina I. Kristensen
Skolebestyrelsesformand
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Astrid Birkbak
Skoleleder
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