Referat af møde i skolebestyrelsen
Mandag d. 22. november 2021 kl. 17.00 - 19.30 på afdeling Gudme

22. november 2021
Afbud:
Kent Jørgensen og Claus Jensen
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
Stokkebækskolens elvrådsformandskab har fået formandsskabet i Elevforum i
Svendborg. Stort tillykke til Maja og Josefine.
Elevrådet vil gerne igangsætte ”tal pænt”-kampagne + turneringer i fodbold og
andre boldspil for elever i frikvartererne.
Evaluering af madordningen: alle klasser på Gudme-afdelingen er blevet spurgt.
Madordningen kører lige nu onsdag, torsdag og fredag. Eleverne er overordnet glade
for muligheden for madordning.
Jesper og Nanna undersøger, om en lokal leverandør er en mulighed.
4. Skolens ordensregler
Bestyrelsen drøfter, om elever i 8. og 9. kl. kan gå til købmanden i frikvarteret.
Skolen har ansvaret for tilsynet med eleverne, og derfor kræver det en
bestyrelsesbeslutning at give eleverne lov til at forlade skolen i frikvarteret.
Ordensreglerne tilrettes, så det fremgår, at elever fra 8. og 9. klasse kan forlade
skolen for at gå til købmanden i frikvartererne.
AB laver udkast til forældreskrivelse til 8. og 9. klasse.
5. Princip for klassekasser
Bestyrelsen arbejder med princippet. Se princippet her:
https://stokkebaekskolen.aula.dk/skolebestyrelsen/principper-og-politikker
Punktet udsat til næste møde
6. Høring vedr. kommunal besparelsesramme
Betina og Astrid tager bestyrelsens tilbagemeldinger med til Dialogmøde. Herefter
udsender AB forslag til høringssvar til bestyrelsen onsdag d. 24. november til
kommentering. Frist for indsendelse af høringssvar d. 30. november.
7. Gensidig orientering
Nanna har været på Skole- og Forældres Landsmøde, og det var virkelig fedt.
Vi har nu 4 corona-tilfælde i indskolingen.
Stine Kling Larsen har fået nyt job i Faaborg. Hendes stilling som læringsvejleder er
slået op, og Betina og Sarah er i ansættelsesudvalget.
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8. Evt.
Dorthes folder vedr. mad- og måltidspolitikken skal dagsordensættes til næste møde.
AB sender folderen ud sammen med dagsorden.
Med venlig hilsen
Betina I. Kristensen
Skolebestyrelsesformand
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Astrid Birkbak
Skoleleder
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