Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 17.00 – 19:30
Hesselager
Afbud: Dorthe, Pernille, Betina, Heidi, Ene, Mathilde
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
Maja refererede fra elevrådsmøde d. 4. oktober.
Eleverne fortalte om deres samtaler i klasserne om, hvad
fællesskab betyder for klassen.
Elevernes ønsker fra elevrådet blev nævnt, og ønskerne bliver
imødekommet i den udstrækning, det er muligt.
Elevrådet fik ny opgave for: Hvad betyder gode relationer for os i
vores klasse?
Eleverne blev orienteret om AULA.
4. Bestyrelsen orienteres om tidsplan for indskrivning og tilrettelæggelse
af ForårsSFO.
Bestyrelsen blev præsenteret for skolens og Østerdalens fælles
planlægning af tidsplan for elever, forældre, medarbejdere og
ledelse i forbindelse med etablering af ForårsSFO.
Første møde afholdes som et indskrivningsmøde mandag d. 4.
november for kommende 0. klasser, og mødet afholdes på
afdeling Gudme for alle kommende 0. klasses-forældre.
Bestyrelsen tog orientering til efterretning.
5. Skolebestyrelsen beslutter princip for klassedannelse i 0. klasse med
virkning fra foråret 2020.
Bestyrelsen drøftede, hvorledes der bedst muligt skabes
grundlag for to homogene børnehaveklasser på hhv Hesselager
og Gudbjerg fremover.
Bestyrelsen besluttede princippet for klassedannelse, og
princippet lægges ind på skolens hjemmeside.
6. Planlægning af Samrådsmøde mellem bestyrelsen og Børn og Ungeudvalget d. 20. november på afdeling Gudme
Bestyrelsen besluttede, at følgende skal på dagsordenen til
Samrådsmødet:
a. Styrker og udfordringer ved skolens nye struktur
b. Skolens understøttelse og udvikling af mangfoldige
læringsmiljøer
Bestyrelsen gennemførte en proces, hvor der blev klarlagt
styrker og udfordringer ved skolens nye struktur gennem 3
perspektiver: elev/medarbejder - forældre - landsby

22. oktober 2019
Sagsid: Acadresagsnr
Afdeling: Stokkebækskolen
Ref: AB

Det samlede resultat vil blive gennemgået på
Samrådsmødet med udvalget.
Dernæst besluttede bestyrelsen, at Samrådsmøde
også skal tale om skolens udmøntning af Mangfoldige
læringsmiljøer.
7. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019
Viceskoleleder Ole Bay Jensen orienterede bestyrelsen om et
forventet resultat på +400.000 kr. Overskuddet skyldes primært
elevtalstilgang til skolen.
8. Ene Wolfsberg ønsker at udtræde af bestyrelsen på grund af
arbejdspres.
Skolebestyrelsen godkendte udtrædelsen, og Michael Ormstrup
indtræder i skolebestyrelsen.
8. Gensidig orientering
Intet
9. Evt.
Intet
Med venlig hilsen
Sarah Bruhn
Formand for skolebestyrelsen

Astrid Birkbak
Skoleleder
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