Referat af skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 16. september 2019 kl. 17.00 – 19:30
på afdeling Gudme
Afbud: Betina, Jonna, Heidi, Pernille, Ene
Referat

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
Stort velkommen til elevrådsrepræsentanterne og tillykke med
valget.
Mathilde Mortensen, 9.b, er valgt som elevrådsformand
Maja Guldholt, 7.a, er valgt som næstformand
Sarah fortæller Mathilde og Maja om reglerne for at være med i
skolebestyrelsen.
Elevrådet består nu af 28 elever, samt to kontaktlærere, Gry og
Astrid.
Elevrådet skal have fokus på fællesskab, da vi har så mange
nydannede klasser.
Der blev nedsat et bordtennisudvalg, som skal organisere brug
af bordtennisbordene i aulaen.
4. Referat fra Dialogmøde 12. september
AB refererede fra Dialogmøde mellem Børn & Ungeudvalg og
skolebestyrelserne i Svendborg Kommune.
Temaet for mødet var mangfoldige læringsmiljøer, og på
baggrund af beslutning i udvalget om omfordeling af ressourcer,
samt understøttelse til skolerne vedr. mangfoldige
læringsmiljøer, drøftedes perspektiver.
5. Opfølgning på forældremøderne
Bestyrelsen er tilfredse med, at der er udarbejdet enslydende
slides, som kan bruges til alle møder.
Tilbagemeldinger: svært at se skærmen på afdeling Gudbjerg.
Ønske om mere fyldige referater fra bestyrelsesmøderne. Ønske
om skolemad.
Bestyrelsen drøfter videre på tilbagemeldingerne.
Forældremøde for 4. - 5. klasse: 24. oktober med deltagelse af
Dorthe og Sarah

6. Bestyrelsen arbejder med princip for vikardækning

16. september 2019
Sagsid: Acadresagsnr
Afdeling: Stokkebækskolen
Ref: AB

Bestyrelsen drøftede princippet for vikardækning og
besluttede det endeligt.
Princippet lægges på skolens hjemmeside.
7. Landsmøde Skole & Forældre 15. - 16. november i Nyborg
Betina I. Kristensen, Dorthe Andersen og Sarah Bruhn er
interesserede og finder indbyrdes en fordeling af deltagelse.
8. Gensidig orientering
Bestyrelsen blev orienteret om skolens ressourcetildeling pr. 5.
september: skolens elevtal er steget til 468 elever. Antallet af
nyindskrevne elever i tiden op til sommerferien var 24 elever, og
enkelte elever er fraflyttet skolen i en størrelsesorden svarende
til 5 elever.
Bestyrelsen orienteres om skolens understøttelse af mangfoldige
læringsmiljøer. Skolen har kapacitetsopbygget med en
tidsbegrænset ansættelse af en lærer, som skal understøtte
arbejdet med elever i vanskeligheder.
9. Evt.
Lærerens Dag d. 5. oktober - skolebestyrelsen sender en hilsen
på storpædagogisk møde d. 3. oktober.
Forslag til håndtering af glemt tøj på afdeling Hesselager. OJ
tager spørgsmålet med til Hesselager.
De gamle skoler, Hesselager, Gudme og Gudbjerg, fylder år
næste år, og punktet kommer på dagsordenen til næste møde.
Med venlig hilsen
Sarah Bruhn
Formand for skolebestyrelsen

Astrid Birkbak
Skoleleder

Side 2 af 2

