Referat af skolebestyrelsesmøde
Torsdag d. 12. december 2019 kl. 17.00 – 19:30
Afbud:
Maja, Michael
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
Eleverne fortæller om de 5 arbejdende udvalg, hvor eleverne
selvstændigt arbejder med at udføre forskellige aktiviteter.
Derudover arbejdes der med skolens værdier, og vi er nået til
elevudsagn om værdien ”Livsmod”.
4. Princip for håndtering af fravær
Bestyrelsen nikker til udmøntningen og beslutter princippet om,
at forældre skal samarbejde med skolen ved elevers bekymrende
fravær.
5. Status på indskrivning for to børnehaveklasser
2 klasser på henholdsvis 15 og 16 elever.
6. Orientering om APV
Bestyrelsen blev orienteret om APV proces, som finder sted på
skolen i januar og februar måned.
Undersøgelsesdesignet er dels dialogisk, dels digitalt.
Hele personalegruppen skal arbejde med anbefalinger til
handleplan efter endt undersøgelse.
7. Forventet regnskabsafslutning for 2019 og forventning til budget for
2020
På baggrund af en konservativ og forsigtig elevtalsberegning i
foråret 2019, hvor elevtallet pr. august viste sig at være
væsentlig højere, forventes et overskud på ca. 400.000 kr. på
regnskab 2019.
Budgettet for 2020 øges med følgende elementer: Ændring i
tildeling, regeringens udlodning af midler til UU-undervisning,
tilbageløbsressourcer til mangfoldige læringsmiljøer.
8. Gensidig orientering
DM i fagene: 8. og 9. årgang har deltaget i DM i fagene, og vi har
to elever, der er gået videre til DM-finalen i Aarhus i Dokk1: Maja
har klaret sig bedst i matematik i hele region Syddanmark, og
Mathilde er gået videre i engelsk.
9. kl. drenge og piger er gået videre til Fynsmesterskab i Volley.
Bestyrelsesmedlemmerne skal begynde at tale med andre
forældre om valg til skolebestyrelsen i foråret 2020.
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9. Evt.
Intet
Med venlig hilsen
Sarah Bruhn
Formand for skolebestyrelsen

Astrid Birkbak
Skoleleder
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