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Referat af møde i skolebestyrelsen 
Onsdag d. 15. september 2021 kl. 17.00 - 19.30 på afdeling Gudbjerg 
 
 

15. september 2021 
 
 

Referat 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
3. Nyt fra eleverne 
Elevrådet har holdt deres første møde og har konstitueret sig. 
Tillykke med valget til formand Maja Witte og næstformand Josefine Juulsgaard – 
begge 9.a 
Elevrådet fremkom med temaer til elevrådsmøderne, samt ønsker til aktiviteter, 
arrangementer og møbler.  
Eleverne har udarbejdet en håndbog, som bestyrelsen tager stilling til på næste 
møde.  
 
4. Afdelingsleder Marianne Just orienterer skolebestyrelsen om skolens organisering, 
ressourcer og tilrettelæggelse i forbindelse med Mangfoldige Læringsmiljøer.  
Bestyrelsen kvitterede for rundvisningen. Dejlige klasselokaler og dejlig nye SFO-
lokaler.  
 
5. Tilbagemeldinger fra forældremøder 
Eleverne skal lære at begå sig i trafikken. 
Positive tilkendegivelser i forhold til madordningen. 
 
6. Madordning for elever 
Madordningen starter mandag d. 22. september. 
Information lægges ud på aula. 
Kommunikation vedr. Madordning foregår mellem skolemad.nu og forældrene.  
 
7. Orientering om status på forberedelse af outdoorlinjen 
Bestyrelsen blev orienteret om processen og forberedelserne, hvad angår 
uddannelse, produktion af branding-materiale, indgåelse af samarbejdsaftaler, 
forberedelse af materiale til hjemmeside, flyer og indslag i Radio Diablo. 
Procesplanen udsendes sammen med referatet 
 
8. Gennemgang og eftersyn af værdiregelsæt og principper 
Dagsordengruppen laver en plan for, hvordan bestyrelsen skal arbejde med 
principper.  
 
9. Gensidig orientering 
Ny Juniorklub-leder – erfaren klubleder 
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Orientering om status på politisk behandling af SB´s punkt vedr. trafiksikkerhed – 
punktet er kommet på prioriteringslisten på Teknik & Erhvervs-udvalget. Punktet 
tages op igen af bestyrelsen på december-mødet.  
Orientering om indskrivning til FSFO 2022 – AB orienterede om elevgrundlaget. 
Bestyrelsen anbefaler, at skolen opretter 3 klasser – 1 klasse på afdeling Hesselager 
+ 2 klasser på afdeling Gudbjerg. 
Landsmøde d. 19. og 20. november i Nyborg – Dorthe Andersen er tilmeldt. Øvrige 
interesserede henvender sig til sekretær Anette Dehn, som tilmelder.  
 
10. Evt. 
Chromebooks for elever er forbundet med Unilogin gennem et sikkert login, som 
Svendborg Kommunes IT står for.  
Foto af skolebestyrelsens medlemmer til skolens hjemmeside kan man bestille tid til 
hos Click Foto i Svendborg. Skolen undersøger, om mailadressen på hjemmesiden 
kan oprettes som et hyperlink.  
Flot facebookside, som skolen har.  
Fejlen på Gudbjerg-skiltet er rettet.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Betina I. Kristensen   /  Astrid Birkbak 
Skolebestyrelsesformand  / Skoleleder 


