Referat af møde i skolebestyrelsen
Torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 17.00 - 19.30 på afdeling Hesselager

1. november 2021
Afbud: Sarah Bruhn, Jesper Bruun, Astrid Birkbak
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt vedr. om at lade eleverne gå til købmand i
frikvarteret.
2. Godkendelse af referat
Udsat – referatet fra september er ikke udsendt.
3. Nyt fra eleverne
Elevrådsmøde: I 4.-5. klasse gik det fint, 7.-9. snakkede om sproget, elevrådet
besluttede sig for at arbejde med en ”tal pænt” kampagne.
Eleverne er glade for bussen især, at den er ren og pæn indvendig.
Konkurrencer: frikvartersturneringer, hockey, rundbold måske stikbold.
Skolemad: glade for muligheden, men der har været dårlige oplevelser i alle klasser.
Elevforum: oplæg fra danske skoleelever, rettigheder m.m. Elevforum skal
fremadrettet have en forperson. Denne vælges næste gang.
Man drøftede inddragelse af de små afdelinger.
4. Viceskoleleder/afdelingsleder Ole Bay Jensen orienterer skolebestyrelsen om skolens
organisering, ressourcer og tilrettelæggelse i forbindelse med Mangfoldige Læringsmiljøer.
Ole viste rundt og fortalte om udmøntningen af de mangfoldige læringsmiljøer
herunder Den Lille Sidevogn
5. Opfølgning på skolemad.nu
Ordningen løber frem til jul
Elevrådet: Laver spørgeskema og indsamler inden decembermødet.
Statistik fra skolemad.nu
Forældre: OJ snakker med AD.
6. Orientering om status på forberedelse af outdoorlinjen
Bestyrelsen præsenteres for film, flyer og website.
De nævnte ting blev præsenteret og fik stor ros fra bestyrelsen
7. Gennemgang og eftersyn af værdiregelsæt og principper
Bestyrelsen gennemarbejder ét princip ad gangen og drøfter revision af princippet.
Herefter opdateres med ny dato.
Vi arbejder med princip for klassekasser på næste møde
8. Købmand – Personalet på afd. Gudme ønsker at eleverne i 8-9. klasse må forlade skolens
matrikel.
Punktet kræver, at Ordensregler sættes på dagsordenen til revidering.
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9. Gensidig orientering
Tilbagemelding vedr. uddeling af goodie-bags vedr. indskrivning til FSFO 2022 –
tilbagemelding fra Åbent Hus på indskolingerne.
Morten ansat som ny BHK leder/pædagog
10. Evt.
Intet
Punkter til næste møde:
Principper
Idéfolder til madpakken
Ordensregler
Med venlig hilsen
Betina I. Kristensen
Skolebestyrelsesformand
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Ole Bay Jensen
Viceskoleleder
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