Referat af møde i skolebestyrelsen
Torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 17.00 - 19.30 på afdeling Hesselager

30. oktober 2020
Afbud: Nanna, Heidi, Jonna og Dorthe
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
Elevforum for elevrødderne i Svendborg er aflyst på grund af corona.
Eleverne har fået en opgave til Elevforum, hvor de skal lae en fremvisning af
deres skole og ting, de ønsker at fremhæve: idrætsskole og gode faciliteter til
idræt + skolesangen.
Ønsker fra eleverne til elevforum:
Busruter til og fra Svendborg til Stokkebækskolens område.
Flere steder til at tage knallertkørekort.
Elevrådsmøde: klasserne har ønsket ting til deres skolehverdag.
Elevrådet arbejdede også med skolens værdier og et synligt udtryk på
skolen: fokus på fællesskab og gode relationer - husk at tænke alle tre
afdelinger med.
4. Princip for klassedannelse
Bestyrelsen drøftede forslag til princip, og princippet medsendes referatet til
overvejelse til næste møde, hvor SB kan godkende princippet.
Bestyrelsen uddelegerer til ledelsen at orientere forældre i nuværende 3.a og
3.b om, at klasserne fortsætter uændret, når de starter i 4. klasse på afdeling
Gudme
5. Planlægning af Samrådsmøde med Børn og Unge-udvalget
Skoleafdelingen har oplyst, at Samrådsmødet er aflyst på grund af coronasituationen.
6. Drøftelse i bestyrelsen vedr. trafiksituation i Gudme
SB beder ledelsen om at kontakte Mikkel Kristiansen,
trafiksikkerhedsadministrator i Svenborg Kommune vedr. trafiktælling.
SB ønsker en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af trafikken i tidsrummet
kl. 7.45 - 8.15 og 13.15 - 13.45.
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SB indstiller en sag til B&U-udvalget, hvor bestyrelsen ansøger om en
trafiktælling. Sagsfremstilling udarbejdes af Sarah, Betina og Astrid og
udsendes til kommentering i SB.
7. Orientering om skolens håndtering af elevfravær
Bestyrelsen blev orienteret om de gældende regler for elevfravær.
Der er 3 typer fravær:
1. lovligt fravær - ansøges hos skoleleder, hvis fritagelsen er over 2 dage.
2. ulovligt fravær er fravær uden angivelse af årsag
3. sygdom
Bestyrelsen blev orienteret om, hvordan skolen arbejder systematisk med
bekymrende elevfravær via bl.a. et fraværsteam, samt screening af
fraværsårsager.
8. Orientering om budgetopfølgning
Elevtallet pr. 5. september danner grundlag for tildeling af ressourcen til
skolen, og elevtallet oversteg prognosen, hvilket medvirker positivt til
budgettet.
Ekstraordinære tildelinger til Mangfoldige Læringsmiljøer påvirker budgettet
positivt.
Forventet samlet overskud for skole og SFO på 1,2 mio.kr. for regnskabsår
2020.
Skolebestyrelsen har ønsket, at midlerne skal udmøntes i en opnormering på
undervisningen, og det er sket.
9. Gensidig orientering
Der er meget mørkt i skolegården på afdeling Gudbjerg, og det er især blevet
tydeligt efter, at SFO er flyttet. SB sender ønske til CETS om ekstra belysning.
Jonna Dirksen ønsker at udtræde af skolebestyrelsen, og det efterkommes af
bestyrelsen. Katja Schjøtt indtræder som ordinært medlem af
skolebestyrelsen.
9. Evt.
Intet
Med venlig hilsen
Betina I. Kristensen
Skolebestyrelsesformand
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Astrid Birkbak
Skoleleder
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