Referat af møde i skolebestyrelsen
Tirsdag d. 27. april 2021 kl. 17.00 - 19.30 på afdeling Gudme

16. april 2021
Afbud:
Maja, Josefine, Claus, Nanna, Heidi, Niels
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
Afbud fra eleverne, fordi de er til knallertkørekort i Ungdomsskolen.
Betina fortæller, at der er bevilget 700.000 kr. til elevrådene i Svendborg Kommune,
og det bliver spændende, hvad de vil bruge pengene til.
4. Bestyrelsen orienteres om ny outdoor udskolingslinje på Stokkebækskolen
Bestyrelsen blev orienteret om godkendelse af outdoor-linje for 7. - 9. klasse på
Stokkebækskolen fra august 2022.
5. Bestyrelsen orienteres om status på kiss ´n ride
Beslutningen i udvalget blev følgende: Administrationen anmodes om at undersøge
sagen nærmere med mindre tiltag, hvorefter udvalget skal orienteres. Hvis det ikke
er muligt at forbedre sikkerheden ved mindre tiltag, skal sagen indlemmes i
trafiksikkerhedsplanen.
6. Bestyrelsen drøfter forslag til leverandør af skolemad
Arbejdsgruppe: Katja og Sarah har arbejdet med at finde leverandører. ABCskolemad og skolemad.nu. ABC-skolemad har ikke leverandører i vores område.
Skolemad.nu for 0. - 9. klasse. Skal bruge kontaktperson, gratis for skolen, opsætte
en reol til levering af mad. Der kan bestilles mad fra dag til dag indtil 7.30 om
morgenen + flere uger frem.
Skolen gennemfører en brugerundersøgelse via aula for at se, hvor stor
efterspørgslen er.
7. Bestyrelsen vedtager budget 2021
Bestyrelsen godkender budget 2021
Bestyrelsen godkender budget for undervisningsmidler 2021
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8. Ændring i mødekalender for bestyrelsen
Følgende møder aflyses: 26. maj og 10. juni
Nyt mødetidspunkt, som samtidig er sommerafslutning: torsdag d. 3. juni, kl. 17.00 20.00. Møderne er rettet i aula-kalenderen.
9. Gensidig orientering
Bestyrelsen drøftede status på retningslinjer og delvis genåbning, samt elevtrivsel.
Bestyrelsen kvitterer for god planlægning og god ro på eksamensplanlægning,
årsprøver og alle de mange forandringer. Godt med kun en enkelt trivselsdag i
fjernundervisningsugen.
Sarah og Betina har holdt møde med Landsbyklyngen vedr. cykelstier, og sagen
udsættes til efterår 2021, hvor bestyrelsen og Landsbyklyngen tager sagen op igen.
Bestyrelsen ønsker at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, som viser behovet.
Dialogmøde d. 11. maj er flyttet til d. 9. juni - Ole Bay Jensen deltager i mødet, og
Marie Søndergaard har oplæg vedr. mellemformer.
10. Evt.
Intet
Med venlig hilsen
Betina I. Kristensen
Skolebestyrelsesformand
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Astrid Birkbak
Skoleleder
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