Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag d. 27. november 2019 kl. 17.00 – 19:30
Gudme
Afbud: Betina, Maja
Referat

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt vedr. ansættelsesudvalg
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
Eleverne fortalte fra elevrådsmøde, og elevrådet har arbejdet
med elevudsagn fra klasserne vedr. én af skolens værdier: ”gode
relationer”. Bestyrelsen foreslår, at de bliver digitaliserede. Til
næste møde skal der arbejdes med den næste værdi: ”faglig
ansvarlighed”.
5 udvalg: frikvartersudvalg, toiletkampagneudvalg,
boldspilsturneringsudvalg, gymnastiksalsudvalg med turnus og
regler, udvalg til andre aktiviteter end bold.
Elevrådet mødes igen d. 6. december.
4. Status på indskrivning
2 børnehaveklasser på hver omkring 15 børn.
En større andel af distriktseleverne har valgt andre skoler.
Besked fra skoleafdelingen om klassedannelse udgår til
forældrene i december.
5. Referat fra dialogmøde d. 20. november
Oplæg vedr. ny lovgivning vedr. elevfravær
Oplæg vedr. ForårsSFO
Eksempler på, hvordan skolerne arbejder med mangfoldige
læringsmiljøer
Orientering om linjer i Svendborg: Sportsklasserne på
Nymarkskolen, Sciencelinjen på Taasingeskolen, Verdenslinjen
på Rantzausminde
6. Evaluering af samrådsmøde d. 20. november
Skolebestyrelsens møde med Børn og Unge-udvalget: politikerne
lyttede til skolebestyrelsen
7. Bestyrelsen orienteres om nye regler for håndtering af elevfravær
Bestyrelsen blev orienteret om de nye regler. På næste møde vil
bestyrelsen arbejde med at udarbejde principper for håndtering
af fraværet.

29. november 2019
Sagsid: Acadresagsnr
Afdeling: Stokkebækskolen
Ref: AB

8. Orientering fra Landsmøde i Skole & Forældre
Dorthe Andersen og Betina Kristensen deltog i
Landsmøde, og Dorthe refererede fra Landsmødet.
Spændende at deltage. Undervisningsministeren deltog og talte
om forpligtende fællesskaber.
9. Bestyrelsens deltagelse i ansættelsesudvalg vedr.
børnehaveklasseleder i Hesselager
Samtaler onsdag d. 18. december, kl. 15.00 - 19.00
Niels Westergaard, Knud-Erik Nogel Eriksen, Jonna Dirksen og
Sarah Bruhn deltager fra bestyrelsen. Stillingsopslaget, samt
tidsplan udsendes til udvalget, og alle tilknyttes emply.
10. Gensidig orientering
Læsefestival på skolen i denne uge. Forfatterbesøg af Jesper
Wung-Sung, fortæller-besøg, bogmesse med elevernes egenproducerede bøger i ”Skriv og Læs”-projektet.
Juleklippedag på fredag. Gudmeklasserne har konkurrence med
juledøre.
9. Evt.
Spørgsmål vedr. kalenderinvitationer i aula.
SFO Gudbjerg, Bullerbo, flytter ned i indskolingen, og navnet
”Bullerbo” ændres ikke. Sarah Bruhn fortæller fra sin 3. klasse,
hvor hun gik i SFO, at SFO havde to marsvin, som her især
hedder Buller og Bo. Deraf navnet Bullerbo.
Med venlig hilsen
Sarah Bruhn
Formand for skolebestyrelsen

Astrid Birkbak
Skoleleder
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