Referat af skolebestyrelsesmøde
Torsdag d. 8. august 2019 kl. 17.00 – 19:30
Skolebestyrelsens første møde i skoleåret holdes på afdeling
Gudme.
Referat

Direktørområde
Børn og Unge
STOKKEBÆKSKOLEN
Storkehavevej 9
5884 Gudme
Tlf. 62 23 4800

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af pkt. 9
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen, Kent Jørgensen, far til
Amilia, 1.b og Niels Westergaard, TR for pædagogerne
Velkommen til jer begge. Vi ser frem til samarbejdet.
4. Bestyrelsens deltagelse på forældremøder
Bestyrelsen drøfter indhold og fordeling.
Enkelte møder er ændret.
AB udsender et slideshow, som kan anvendes ved
forældremøderne.
5. Skolebestyrelsens møderække for skoleåret 2019-20
Husk Samrådsmøde d. 20. november, kl. 19.15 - 20.15 for hele
bestyrelsen + udvalget.
Kontoret lægger mødet i kalenderen.
7. Bestyrelsen høres om mangfoldige læringsmiljøer, skolens
støttesystemer og indsatser.
Skolebestyrelsen drøftede høringssvar. På baggrund af
drøftelsen udarbejder AB et udkast, som SB kommenterer på.
8. Bestyrelsen orienteres om sikre skoleveje v/ Kent Jørgensen
På baggrund af debat på de sociale medier om analyse af sikre
skoleveje orienterer Kent Jørgensen bestyrelsen om, at han har
igangsat en underskriftsindsamling for at sætte debatten vedr.
sikre skoleveje i gang på kommunalt niveau.
Sarah forhører sig i koordinationsudvalget om baggrunden for
analysen af skolevejene.
9. Skolens logo - bestyrelsen præsenteres for den redigerede udgave.
På baggrund af bestyrelsens tilbagemelding på 1. udkast har
skolen nu fået fremsendt 2. udgave af logo og design for
Stokkebækskolen.
Dette blev præsenteret for bestyrelsen, som tiltrådte 2. udgave.
Skolen arbejder herefter videre med materialet.
10. Gensidig orientering
Spørgsmål til begrundelse for ”skofri skole” på afdeling
Hesselager: Personalet har indført skofri skole, da indemiljøet er
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renere og hyggeligere, og indgangen er ændret til at
være ved børnenes garderobe. Det er ikke tænkt
som en spareøvelse.
Bestyrelsen orienteres om nye elever og skolestart. På skolens
vegne siger afdeling Gudme tak for opsat flagallé på 1. skoledag.
Flagalléen var meget festlig og stemningsskabende, og alle følte
sig rigtig vel modtaget i skole.
Morgensang på Gudme sker via en fordeling af klasserne, da alle
314 elever + 30 voksne ikke kan være i aulaen.
Stor forældreopbakning på indskolingsmatriklerne på 1.
skoledag. Tak for det!
Landsmøde i Skole & Forældre skal på septemberdagsordenen.
11. Evt.
Intet
Med venlig hilsen
Sarah Bruhn
Formand for skolebestyrelsen
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