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Referat af møde i skolebestyrelsen 
Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 17.00 - 19.30 på afdeling Gudme 
 
 

24. februar 2022 
 

 
Afbud:  
Jesper Bruun, Claus Bo Jensen, Katja Schjøtt 
 
 
Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
3. Nyt fra eleverne 
Elevrådsmøde: God tilbagemelding fra klasserne, snak om turneringer, god 
tilbagemelding på madordning og nye elevstole.  
Elevforumsmøde i Svendborg for alle elevrådenes formandskaber: Godt møde med 
Borgmesteren. Vores elevrådsformænd spurgte til tilbuddene til unge på landet og til 
bedre muligheder for busforbindelser til Svendborg.  
 
4. Forberedelse af valg til skolebestyrelsen 
Bestyrelsen godkendte tidsplanen for skolebestyrelsesvalg 2022. 
Valgbestyrelsen består af formand, næstformand og skoleleder. 
 
5. Forberedelse af valg til skolebestyrelsen 
Reklame for valget skal ske på vegne af hele skolen og hele bestyrelsen – og ikke 
kun på vegne af de enkelte matrikler.  
Sarah har lavet et forslag til skriftligt valgmateriale. 
Bestyrelsen vil bruge følgende kanaler: Aula, Facebook, opsøgende arbejde, video 
Produktion af valgmateriale: Sarah, Dorthe og Josefine vil gerne indgå i en video – 
AB koordinerer, og de koordinerer mødetidspunkt på aula.  
 
6. Orientering om status på outdoorlinjen 
Der har lige været afholdt optagelsessamtaler med elever og forældre. Samtalerne 
blev afholdt ude.  
25 elever har søgt outdoorlinjen – 9 elever fra Stokkebækskolen, 16 elever fra andre 
skoler: Thurø, Vestre, Byen, Øst, Tved, Issø  
8 piger og 17 drenge 
Det er et meget tilfredsstillende elevgrundlag.  
 
7. Orientering om regnskab 2021 og godkendelse af budget 2022 
Bestyrelsen blev orienteret om regnskab 2021, hvor skolen får et positivt 
regnskabsresultat på 1.545.000 kr.  
Bestyrelsen godkendte budget 2022, hvor der forventes et overskud på 788.000 kr. 
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8. Orientering om timefordelingsplan 
Timefordelingsplanen er grundlaget for skoleårets tilrettelæggelse, og den adskiller 
sig ved én ting, nemlig planlægning af en ugentlig emnedag for alle klasser i 
skoleåret 2022-23. 
Alle klasser skal have en dag uden skema, hvor der er mulighed for at arbejde med 
fordybelse, med tværfaglighed, tage på ekskursion og arbejde med fagdage.  
Timefordelingsplanen er tilrettet, så den giver mulighed for at skabe emnedage.  
Bestyrelsen var meget positiv overfor emnedage for alle klasser og godkendte 
timefordelingsplanen. 
 
9. Bestyrelsen arbejder videre med trafiksikkerhed og parkering ved afdeling Gudme 
Bestyrelsen har haft kontakt til udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget. Der 
er afsat 300.000 kr. til forbedring af trafiksikkerhed. 
Derefter forventer bestyrelsen en henvendelse fra administrationen om, hvad vi vil 
bruge pengene til.  
Skolebestyrelsen fortsætter drøftelsen på kommende møde.  
 
7. Bestyrelsen arbejder med princip vedr. Understøttende Undervisning  
Princippet for UU er uaktuelt, fordi der næsten ikke er understøttende undervisning 
tilbage, da lektionerne er anvendt i idrætsskoleprojektet, samt til emnedage.  
Bestyrelsen beslutter at slette princippet.  
 
8. Gensidig orientering 
Bestyrelsen orienteres om, hvordan skolen oplever at være kommet gennem vinteren 
med corona-situationen – både hvad angår medarbejdere og elever. 
Skolen har oplevet, at enkelte elever har haft det lidt svært med skiftende 
betingelser i form af skift mellem hjemsendelse og fysisk fremmøde i skolen. Det har 
krævet tilvænning.  
Enkelte medarbejdere har senfølger efter COVID-19. Rigtig mange medarbejdere har 
været smittet efter nytår. 
Det er ledelsens opfattelse, at samarbejdet med forældrene har været fuldkommen 
fremragende. Forældrene har været forstående, hjælpsomme og ærlige, og vi har på 
skolen bestræbt os på at kommunikere hyppigt. 
 
9. Evt. 
Intet 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Betina I. Kristensen   /  Astrid Birkbak 
Skolebestyrelsesformand  / Skoleleder 


