Referat af møde i skolebestyrelsen
Torsdag d. 24. marts 2022 kl. 17.00 - 19.30 på afdeling Gudme

24. marts 2022
Afbud: Dorthe, Claus, Knud-Erik
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
Enighed, om at det går fint.
Maja og Josefine til København og Bruxelles med elevforum.
4. Bevilling af midler til forbedret trafiksikkerhed ved afdeling Gudme
Tilbagemelding på besigtigelse og efterfølgende drøftelse i skolebestyrelsen af
prioritering.
Skolebestyrelsen har modtaget udkast til projektering af Kiss ´n Ride ved afdeling
Gudme fra CETS. Forslaget finansieres af de afsatte midler på 300.000 kr., som er
politisk vedtaget.
Skolebestyrelsen besluttede, at formand Betina I. Kristensen svarer Mikkel
Kristiansen og Marlena Anna Knudsen fra CETS.
Svaret fra skolebestyrelsen er, at det fremsendte forslag er accepteret, fordi
formålet er at skabe sikkerhed ved afsætning og afhentning af elever ved afdeling
Gudme.
Skolebestyrelsen drøftede spørgsmålet om etablering af cykelstier.
Landsbyklyngen Gudmekongens Land, Jens Peter Jacobsen, ønsker at gå i dialog
med skolebestyrelsen vedr. spørgsmålet om etablering af cykelstier.
Skolebestyrelsen afventer udspil fra Landsbyklyngen.
5. APV – løbende opfølgning på arbejdsmiljøet
Den seneste APV blev gennemgået for bestyrelsen. APV´en viser lavt sygefravær, og
tydelighed omkring håndtering af corona-restriktioner. Skolen gennemfører løbende
arbejde med opmærksomhed på trivsel og arbejdsmiljø, og det er forankret i skolens
MED-udvalg. Krav om gennemførelse af skriftlig APV hvert 3. år.
6. Orientering om Produktion af valgmateriale mandag d. 4. april, kl. 14.00
Sarah har produceret plakater, som hænges op på matriklerne + hos de lokale
købmænd.
Møde vedr. video-produktion d. 4/4, kl. 15.00.
Kalenderinvitation til alle forældre i aula.
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7. Gensidig orientering
Forældrenetværk for ordblinde. Karen Gelmer, læsevejleder, etablerer netværk i
samarbejde med Randi Jeppesen, som selv er ordblind og har firmaet ”Hjælp til Ord”
FSFO starter 1. april med 21 børn i Hesselager og 30 børn i Gudbjerg
Betina refererede fra Dialogmøde med det nye BUU. Betina sidder i
koordinationsgruppen, og Betina fortalte, at der kommer et sparekatalog til høring i
skolebestyrelsen.
På mødet var der oplæg vedr. Geopark Sydfyn, der har som ambition at integrere
skolerne.
BUU har besluttet at gennemføre en evaluering af Mangfoldige Læringsmiljøer.
Evalueringen gennemføres af Ramböll i efteråret 2022.
8. Evt.
Skolelederen vil fremover udsende dagsorden og bilag i god tid og gerne en uge før
skolebestyrelsesmødet.
Med venlig hilsen
Betina I. Kristensen
Skolebestyrelsesformand
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Astrid Birkbak
Skoleleder
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