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Referat af møde i skolebestyrelsen 
Mandag d. 25. april 2022 kl. 17.00 - 19.30 på afdeling Gudme 
 
 

25. april 2022 
 
Afbud: Jesper og Sarah 
 
Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
3. Nyt fra eleverne 
Formandsskabet for elevrådet har lige været til forberedelsesmøde til Elevforums 
møde med Børn & Unge-udvalget.  
Elevforum er gennem Ungdomsskolen inviteret til Folkemødet på Bornholm d. 16. 
juni. 
Eleverne er lige kommet hjem fra rejse med Ungdomsskolen til Bruxelles, hvor de 
besøgte Europa-parlamentet, og de mødte Margrethe Auken.  
Formandsskabet skal deltage i Trivselstopmøde i Odense.  
Eleverne skal desuden deltage i Borgermøde om fremtidens kommune.  
Elevrådet har ikke nået at afholde møde.  
 
4. Årsberetning – bestyrelsen behandler første udkast 
Bestyrelsen gav feedback til første udkast. 
Årsberetningen tilrettes og sættes på bestyrelsens sidste møde, og på dette møde 
besluttes den endeligt og publiceres.  
 
5. Tilbagemelding på de ældste elevers adgang til købmanden i frikvartererne 
Eleverne er glade for, at de kan gå til købmanden i frikvartererne. 
Lærerne er tilfredse. 
Købmanden er tilfreds med elevernes opførsel og glad for salget.  
Elevernes indkøb af varer er indenfor forældrenes råderum ift Mad- og 
Måltidspolitikken.  
 
6. Tilbagemelding fra Valgmødet 
Bestyrelsen mødte talstærkt op, og derudover var der mødt to forældre.  
Bestyrelsen opfordrer til, at skolen deler valg-videoen på facebook og igen opfordrer 
til at lade sig opstille. Der er sidste frist for opstilling d. 28. april.  
 
7. Bestyrelsen arbejder med principper 
Princip for klassedannelse – kan det udvides til også at gælde sammenlægning af 
klasser på en årgang? 
https://stokkebaekskolen.aula.dk/sites/stokkebaekskolen.aula.dk/files/arkiv/Dow
nload_filer/Princip%20for%20klassedannelse_oktober%202020.pdf 
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Bestyrelsen drøftede indholdet i princippet, som tilrettes til det kommende møde til 
endelig godkendelse. Principperne er ikke prioriterede, og de skal angives som 
bullets. 
 
8. Gensidig orientering 
Udbudsmateriale vedr. trafiksikkerhed indhentes og gennemgås af skolebestyrelsen. 
Betina og Astrid mødes med CETS, som skal lave udbudsmaterialet.  
På skolen er vi i gang med skoleårets planlægning. 
I uge 20 er der emneuge med forskellige temaer. Forældrene orienteres af lærerne. 
I dagene 24. – 26. maj er der SPULT, som er Mini-Landsstævne for alle Svendborgs 
skoleelever. 
 
9. Evt. 

• Der spørges til, om man på Stokkebækskolen har overvejet en skolebytning 
med en anden skole. Det har man ikke, idet det vil være uden for skolens 
budgetmæssige formåen. 

• Elever er set kravle på taget på afdeling Gudme udenfor skoletiden.  
• Dimission er tirsdag d. 21. juni, og bestyrelsen er velkommen til at deltage.  

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Betina I. Kristensen   /  Astrid Birkbak 
Skolebestyrelsesformand  / Skoleleder 


