Referat af skolebestyrelsesmøde
Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 17.00 – 19:30
Afbud:
Sarah, Ole, Pernille

Direktørområde
Børn og Unge

Referat

STOKKEBÆKSKOLEN
Storkehavevej 9
5884 Gudme
Tlf. 62 23 4800

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
Elevrådet har holdt møde, og de forskellige arbejdende udvalg
fremlagde deres arbejde.
Eleverne havde arbejdet med skolens værdi ’Livsmod’, og
eleverne fremkom med rigtig mange gode udsagn.
Elevrådet deltager ikke længere i fastelavn, fordi det sker på
indskolingsmatriklerne.
Projektuge i 9. klasse i uge 10 med emnet: ’Grænser’.
4. Status på ForårsSFO
Informationsmøder mandag og tirsdag i næste uge. Personalet
er ansat, de har været mødtes for at planlægge. Der er
tilfredshed med planlægningen blandt personalet. Gudbjergs SFO
er bygget færdig, medarbejderne går i gang med at flytte og
indrette SFO.
ForårsSFO bliver rigtig godt, og det minder meget om det
tidligere overgangsarbejde, som skolen havde med
børnehaverne.
5. Endeligt regnskabsresultat 2019
Overskud 800.000 kr. for skole, overskud for SFO 217.000 kr.
Overskuddet skyldes primært et meget forsigtigt skøn og en
konservativ budgetlægning baseret på elevtal i forbindelse med
skolens omstrukturering. Vi har på skolen været forsigtige og
tilbageholdende, så vi kunne være sikre på, at skolens økonomi
er velkonsolideret i skoleåret 2019-20 efter den store
omstrukturering.
6.Skolebestyrelsesvalg
Valgmøde d. 16. april, kl. 17.00 - 18.00
Følgende er ikke på valg: Heidi, Jonna, Dorthe og Betina
AB sender det tidligere materiale ud til udvalget, som består af
Jonna og Dorthe, som udarbejder informationsmateriale til
valget ud inden næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er enig om at informere om valget både via opslag
på dørene på afdelingerne, og gennem opslag på aula.
Eleverne vil arbejde på at udarbejde en lille video.
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8. Skolenavn
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra to borgere,
som ønsker, at Stokkebækskolen skal skifte navn. Bestyrelsen
hører medarbejdere og elever og drøfter henvendelsen.
Medarbejderne svarer, at de er stolte over deres skole og dens
navn. Eleverne svarer, at de ikke ønsker en navneændring.
Skolebestyrelsen er interesseret i, at Stokkebækskolen skal
vedblive med at hedde Stokkebækskolen, da navnet er udtryk for
et skolefællesskab, som binder lokalområdet sammen.
Bestyrelsen afsender svar til de to borgere.
9. Drøftelse af fremmøde til bestyrelsesmøder
Der har været lidt udskiftning i bestyrelsen, og bestyrelsen
drøfter mødestruktur. Bestyrelsen ønsker at fastholde
mødetidspunktet fra kl. 17.00 - 19.00 + spisning kl. 19.00 19.30, og der lægges møder på rullende ugedage.
Når den nykonstituerede bestyrelse er på plads til august, så
foretages en forventningsafstemning i bestyrelsen.
10. Gensidig orientering
1. Dialogisk APV - skolen gennemfører proces vedr. APV og er i
gang med at udarbejde en handleplan
2. Næstformand Betina Kristensen refererede fra Dialogmøde,
hvor der var to praksiseksempler om Mangfoldige
læringsmiljøer.
3. På Dialogmødet blev der orienteret om Landsstævne 2021,
hvor eleverne skal deltage i rigtig mange aktiviteter.
4. Projekt Varme Hænder - 7. klasse på Stokkebækskolen skal på
Gudbjerg Plejecenter, så eleverne stifter bekendtskab med
arbejdsmarkedet og forskellige professioner.
5. Bestyrelsesmedlemmernes mailadresser efterlyses til SB´s
arkiv på google drev. SB´s medlemmer sender deres
mailadresser til skolesekretær Anette Dehn.
11. Evt.
Lås på branddør på afdeling Hesselager skal ses efter.
Med venlig hilsen
Sarah Bruhn
Formand for skolebestyrelsen

Astrid Birkbak
Skoleleder
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