Referat af møde i skolebestyrelsen
Tirsdag d. 15. december 2020 kl. 17.00 - 19.30 på afdeling Gudme

4. december 2020
Referat
Afbud: Claus, Heidi
Som følge af øget smittetryk afholdes mødet som et virtuelt møde på google meet.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med følgende ændringer:
Tilføjelse af punkt vedr. stillingsopslag.
Tilføjelse af punkt vedr. mad- og måltidspolitik
Tilføjelse af punkt vedr. varsling om delvis nedlukning
Desuden udsættes punkt vedr. opfølgning på indsatsområder.
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
Eleverne har ikke været mødtes i elevrådet.
4. Trafiksikkerhed ved afdeling Gudme
Morgentrafikken er besigtiget af AB og trafikkoordinator ved Trafik og Infrastruktur
Mikkel Kristiansen, og bestyrelsen har fået til opgave at udarbejde et forslag til ”kiss
´n ride”.
Bestyrelsens arbejde med et forslag til kiss ´n ride tages op på et fysisk udendørs
møde, som kun har trafik på dagsordenen.
5. Skolemad for eleverne
Skolebestyrelsen har tidligere fået et spørgsmål om skolemad for eleverne. SB
drøfter mulighed for en ordning, hvor en privat leverandør sørger for at tage sig af
bestilling, betaling og levering af skolemad.
Skolebestyrelsen nedsætter en lille arbejdsgruppe, som fordyber sig i, hvilke
muligheder der er for at tilbyde forældre en madordning: gruppen består af Sarah og
Katja.
Ole er med i arbejdsgruppen, hvad angår praktikaliteter med henblik på
distribuering.
Skolebestyrelsen ønsker at afsøge forældreinteressen på baggrund af et konkret
eksempel på leverandør.
6. Mad- og måltidspolitik
Betina og Dorthe har genbesøgt skolebestyrelsens princip vedr. mad- og
måltidspolitik, og de ønsker at udarbejde et inspirationskatalog til forældre.
Skolen informerer nye forældre om mad- og måltidspolitikken ved indskrivning, både
hvad angår skolestartere og tilflyttere.
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Det kan være svært at finde noget rigtig sundt, når det skal være corona-sikret.
Madpakken er forældrenes råderum - madpakken må gerne indeholde sukker.
Det er bestyrelsens råderum at beslutte, hvilke undtagelser der skal være for madog måltidspolitikken.
Vi undersøger i skoleafdelingen, hvordan princippet helt præcist skal forstås, og
hvilke kompetencer bestyrelsen har til beslutning af undtagelser.
Mad- og måltidspolitikken tilgås ved følgende link, hvor der endvidere findes
idehæfter og opskrifter: https://www.svendborg.dk/borger/barn/sundhed-til-mitbarn/mad-og-maaltidspolitik
7. Opfølgning på indsatsområder
Udsat til et senere møde
8. Orientering om regeringens varsling af delvis nedlukning
AB orienterede om de præcise bestemmelser vedr. nedlukning og fjernundervisning,
som blev udsendt under selve mødet.
9. Gensidig orientering
Bestyrelsen orienteres om nyt stillingsopslag vedr. vejleder til læringsmiljøet i
indskolingen. Betina og Sarah deltager i ansættelsesudvalget.
Link til stillingen: https://www.svendborg.dk/kommunen/job/vejleder-tillaeringsmiljoeet-i-indskolingen-soeges-til-stokkebaekskolen
Heidi deltager igen i bestyrelsesarbejdet fra januar.
10. Evt.
Intet

Med venlig hilsen
Betina I. Kristensen
Skolebestyrelsesformand
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Astrid Birkbak
Skoleleder
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