Referat af møde i skolebestyrelsen
Onsdag d. 23. september 2020 kl. 17.00 - 19.30 på afdeling Gudme

23. september 2020
Afbud: Jonna og Dorthe
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt - med ønske om et ekstra punkt vedr. bestyrelsens ønsker til dagsorden.
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
Elevrådet er valgt og har konstitueret sig.
Maja Oddershede 8.a - formand
Josefine Juulsgaard Hansen 8.a - næstformand
Elevrådet arbejder med: klassernes ønsker til frikvartersaktiviteter
Elevforum (kommunalt forum for alle skolers elevråd): elevrådet har deltaget i
elevforum på Ungdomsskolen sammen deres kontaktlærer.
4. Tilbagemeldinger fra forældremøder
Skolebestyrelsens oplæg kan med fordel differentieres mellem de mindste årgange
og de ældste.
Bestyrelsen vil drøfte madordninger, som var et spørgsmål fra forældremøderne.
5. Begyndende drøftelse i bestyrelsen vedr. trafiksituation i Gudme
Bestyrelsen har besigtiget området, hvor der afleveres børn til skole i afdeling
Gudme og har besluttet at arbejde videre.
I trafikken på Kirkegade ved fodgængerovergangen opstår der ofte farlige
situationer, og det arbejder bestyrelsen også videre med.
6. Bestyrelsens deltagelse ved ansættelse
Bestyrelsens formand og næstformand deltager i ansættelser, når der er tale om
faste ansættelser.
7. Drøftelse af overgangsordning fra 3. til 4. klasse
Bestyrelsen ønsker at udarbejde et princip for klassedannelse for kommende 4.
årgang i indeværende år.
Ledelsen udarbejder et forslag til princip.
8. Orientering om skolens arbejde med mangfoldige læringsmiljøer
AB og OJ orienterer om skolens arbejde med understøttelse af mangfoldige
læringsmiljøer.
Elevrådsrepræsentanterne fortæller om deres oplevelse med mangfoldige
læringsmiljø i deres klasse, som er inddelt i zoner, som de vælger.

Stokkebækskolen - Storkehavevej 9, 5884 Gudme - 6223 4800 - stokkebaekskolen@svendborg.dk

1

9. Bestyrelsen drøfter muligt indhold for skolebestyrelsen
Bestyrelsen gav udtryk for, at trafiksikkerhed og cykelstier er relevante.
Et andet emne er samhørigheden mellem matriklerne, så man føler sig som én skole
- på alle niveauer, elever, forældre, medarbejdere og lokalsamfund.
Bestyrelsen sætter ønsker til indhold på dagsordenen til næste møde.
Trafiksikkerhed sættes på dagsordenen til næste møde.
10. Gensidig orientering
Betina Kristensen refererede fra Dialogmøde med B&U-udvalget: oplæg om coronaerfaringer, oplæg om kroppen i læring, samt et oplæg om en praksiserfaring fra
mangfoldige læringsmiljøer.
Landsmøde i Skole & Forældre: d. 20. og 21. november. Sarah Bruhn og måske
Betina Kristensen deltager.
8. årgang har vundet DM i Skills og vundet 1000 kr. til den fælles klassekasse.
DM er en landsdækkende konkurrence, som afholdes for alle håndværksfag.
Svendborg Erhvervsskole er lokal tovholder.
9. Evt.
Intet
Med venlig hilsen
Betina I. Kristensen
Skolebestyrelsesformand

/
/

Astrid Birkbak
Skoleleder
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