Referat af skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 18. maj 2020 kl. 17.00 – 18.00 på google
meet
Afbud:
Michael, Heidi, Sarah, (Betina)
Referat

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt med rettelse i pkt. 10: Kirkegade (ikke Kirkevej)
3. Nyt fra eleverne
Godt at komme i skole igen, vi venter ved havedøren ind til
klassen, læreren låser op, og vi kommer ind og vasker
hænder/spritter af og bordene står med 1 meters afstand.
Dejligt at se sine kammerater igen, selvom det er en anderledes
skoledag.
4. Status på genåbning, fase 2
Det var utrolig dejligt at se alle eleverne igen.
Der var et meget stort fremmøde, næsten alle mødte i skole, og
vi har ikke oplevet nogen, der var utrygge. Det har været en
rigtig dejlig dag.
9. klasserne var glade og havde fået megen ros af deres lærere
for en særdeles veloverstået skriftlig årsprøve og en enkelt
mundtlig årsprøve digitalt, og nu var de glade for at komme i
skole.
De øvrige årgange var også glade for at se hinanden, og gangene
havde meget mere liv end vanligt.
Stokkebækskolen har indgået et samarbejde med Gudbjerg,
Gudme og Brudager Pastorat om lån af Præstegården, samt
konfirmandstuen til skolens to 7. klasser. Forholdene er rigtig
fine og alt foregår efter retningslinjerne fra
sundhedsyndighederne.
God stemning på ”1. skoledag”.
5. Valgmøde og den videre plan for valget
Valgbestyrelsen har besluttet at gennemføre valgmødet ved
fysisk fremmøde. Der er lavet tilmelding på aula, og skolen
sørger for at planlægge mødet efter retningslinjerne og i fri luft
med afstand og afspritning.
På valgmødet gennemgås valgregler, der er information om
valgprocessen, og der er mulighed for at lade sig opstille til
valget.
Det er vigtigt at slå fast, at det også er muligt at lade sig opstille
14 dage efter valget.
Selve valghandlingen foregår elektronisk.
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Ved sidste valg til skolebestyrelsen var der lav
valgdeltagelse. De enkelte bestyrelsesmedlemmer
laver lidt reklame for valget.
6. Gensidig orientering
Vi har en enkelt ledig stilling, da Lasse Folkmann har fået nyt job
og sammen med sin familie flytter til Horsens.
Der er frist på stillingen i den kommende uge, og vi gennemfører
samtaler i uge 21.
På næste møde d. 18. juni vil skolebestyrelsens møderække for
det kommende skoleår vil blive præsenteret, og det vil være
muligt at kommentere den.
På næste møde d. 18. juni vil der endvidere være et forslag til
bestyrelsens deltagelse på forældremøder klar.
Endelig plejer bestyrelsen at deltage til Dimission. I år ved vi
endnu ikke, hvordan vi skal afvikle dimission, så vi afventer
retningslinjerne fra regeringen og sundhedsmyndighederne.
7. Evt.
Tak for god mødeledelse, Jonna.
Med venlig hilsen
Astrid Birkbak
Skoleleder
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