Referat af møde i skolebestyrelsen
Torsdag d. 25. februar 2021 kl. 17.00 - 19.00 på google meet

26. februar 2021
Afbud:
Jesper Bruun, Heidi Bjerggaard Hansen
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
Der har ikke været afholdt elevrådsmøde, og formanden og næstformanden ønsker
at afholde et virtuelt møde inden næste bestyrelsesmøde.
Eleverne har deltaget i elevforum, hvor der blev drøftet trivsel i fjernundervisningen.
Maj og Josefine er gået i gang med et udkast til en håndbog for elevråd.
4. Trivsel blandt personale og elever her i corona-tiden
Medarbejdere og ledelse, samt elever fortalte om deres hverdag, og hvordan trivslen
opleves.
De yngste elever trives rigtig godt med at være kommet tilbage i skole, og
medarbejderne er ligeledes meget glade for det.
Årgangene fra 5. – 9. klasse, som fjernundervises klarer sig grundlæggende fint.
Lærerne roser deres elever for at vise gejst og motivation. Alle elever er udfordrede
af, at de savner sociale fællesskaber. Der er tegn på mistrivsel hos nogle elever,
særligt på 8. årgang.
På afdeling Gudme er der foruden 4. klasserne også små hold med elever til stede på
skolen. Holdene er for elever, som har glæde af struktur i hverdagen, og som har
glæde af at møde ind på skolen. De små hold består samlet set af omkring 24 elever,
og vi har også i denne uge et hold af 12 elever fra 7.-8. årgang, som er på
Ordblindetræningskursus.
Skolen arbejder i øjeblikket på at etablere yderligere to små hold af elever, som skal
møde ind til fjernundervisning på skolen, og det sker ligeledes for at styrke
elevernes trivsel og behov for struktur.
Flere medarbejdere benytter sig af muligheden for at fjernundervise fra skolen, og fx
undervises der fra fysiklokalet, hvor materialer er til rådighed.
Samlet set er der en god stemning i personalet, og afdelingslederne har daglig eller
ugentlig kontakt og mødeafholdelse med alle teams på skolen.
5. Trafiksikkerhed og p-pladser ved afdeling Gudme
Forud for mødet har Betina og Sarah har besigtiget området og tegnet forslag til kiss
´n ride.
Som bilag indgår endvidere NW´s forslag forslag til kiss ´n ride.
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Bestyrelsen drøfter forslagene, og det besluttes, at der foruden forslagene
udarbejdes en sagsfremstilling, som deles med de øvrige institutioner, der ligger på
den blinde Storkehavevej. Sagsfremstillingen, samt de to tegnede forslag, indsendes
til Trafik og infrastruktur, koordinator Mikkel Kristiansen. Skolen sørger for at
afsende.
6. Henvendelse fra Kent Jørgensen vedr. cykelstier.
Bestyrelsen støtter henvendelsen og vil udarbejde en beskrivelse, som koordineres
med Landsbyklyngen. Beskrivelsen skal omfatte vejen mellem Gudme og Hesselager
- 2 minus 1-vejen - samt overgangen over Nyborgvej i Hesselager.
7. Bestyrelsen drøfter den kommunale bestemmelse vedr. sponsorvirksomhed vedr.
kommunale.
Bestyrelsen beslutter, at den ikke ønsker sponsorvirksomhed.
8. Bestyrelsen orienteres om regnskab 2020
Ole Bay Jensen orienterede om skolens regnskab for 2020, som viser overskud på 1
mio.kr.
Overskuddet er inden for rammen af de 5%, og overskuddet skyldes primært 3
forhold:
1. Elevtallet på skolen overstiger det forventede.
2. Skolen er overgået fra at få tildelt ressourcer fra Garantimodellen til den
almindeligt gældende model.
3. Midler til mangfoldige læringsmiljøer er udlagt decentralt.
Skolen har fulgt bestyrelsens anbefaling om at investere i personale, og der er
opnormeret med flere stillinger.
9. Bestyrelsen godkender skolens timefordelingsplan
Bestyrelsen godkendt timetalsplanen.
10. Bestyrelsen drøfter mulighed for at oprette en linje for overbygningen
En enig og meget begejstret bestyrelse sender ønske om oprettelse af linje videre til
politisk beslutning i Børn og Unge-udvalget.
11. Bestyrelsen drøfter mulighed for, at skolen opretter en facebook-side.
Bestyrelsen er begejstret for, at skolen opretter en facebook-side, så vi kan vise
omverdenen alle de gode ting, der sker på skolen.
Bestyrelsen tiltræder principperne for god tone og kommunikation på facebooksiden.
12. Gensidig orientering
Skole & Forældre indbyder til online seminar ved dette link:
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/skolebestyrelsesseminarer-2021
Man tilmelder sig selv via linket. Forud for tilmelding bedes man orientere AB.
Der har været indbrud på afdeling Hesselager d. 24. februar, og der er stjålet nogle
computere. Sagen er anmeldt til politiet.
Udenfor skoletiden er der en del scooter-kørsel på stien op til skolen fra Højsagervej.
Skolen taler med CETS om at etablere bomme, som kan bremse kørslen.
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13. Evt.
Intet
Punkter, der er udsat som følge af COVID-19 situationen:
Opfølgning vedr. Mad- og måltidspolitik
Mulighed for madordning for skolens elever
Med venlig hilsen
Betina I. Kristensen
Skolebestyrelsesformand

/
/

Astrid Birkbak
Skoleleder
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