Referat af skolebestyrelsesmøde
Torsdag d. 18. juni 2020 kl. 17.00 – 19.30 på afdeling
Gudme i mødelokalet
Afbud: Heidi
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Direktørområde
Børn og Unge
STOKKEBÆKSKOLEN
Storkehavevej 9
5884 Gudme
Tlf. 62 23 4800

2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
9. klasserne har gennemført hele prøveplanen, og begge klasser
har klaret prøverne supergodt.
7. klasserne er i præstegården og konfirmandstuen, og de trives
rigtig godt der.
4. Status på skolebestyrelsesvalg, forår 2020
Meget tilfredsstillende, at der er så stor interesse for
bestyrelsesarbejde.
Konstituerende møde i den nye skolebestyrelse afholdes mandag
d. 17. august, kl. 17.00.
5. Møderække for skolebestyrelsen i skoleåret 2020-21
Bestyrelsen er enig i strukturen for møderækken, og den tages
op på første møde i det nye år.
6. Skolebestyrelsens årsberetning
Skolebestyrelsen drøftede sideeffekterne ved corona-perioden.
Trivslen er meget høj. Kun undervisning i få fag er ikke holdbar
på den lange bane. Skolen har haft ekstraudgifter i de tre
måneder på grund af mindre hold og få lærere pr. klasse. Der har
været få udmeldinger fra SFO.
Skolebestyrelsen godkender Årsberetningen.
Årsberetningen lægges på skolens hjemmeside og lægges på
aula-overblikket.
7. Trafiksikkerhed ved afdeling Gudme
2 modeller til afsætning og afhentning af eleverne ved afdeling
Gudme blev drøftet af bestyrelsen.
Punktet tages op i skolebestyrelsen efter sommerferien.
8. Mærkedage på skolen
Skolebestyrelsen drøfter, hvordan mærkedage på skolen skal
afholdes. Stokkebækskolen fylder 10 år i 2021, og Kent
Jørgensen foreslår, at den nye bestyrelse drøfter, hvordan 10året kan markeres. Det besluttes i bestyrelsen.
9. Gensidig orientering
Orientering om ordblindestrategi på skolen. Skolens strategi for
ordblinde elever er blevet godkendt af læsekonsulent hos PPR,
og strategien lægges på skolens hjemmeside i det nye skoleår.
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Orientering om ansættelser på grund af skolens gode
økonomi.
Orientering om elevtilgang på 16 elever.
10. Evt.
Vi kender ikke retningslinjerne fra det nye skoleårs start. De
nuværende retningslinjer gælder frem til 1. august 2020.
Morgensang på afdeling Gudme og forældredeltagelse drøftedes.
Ifølge retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne er der ikke
karamelkast til sidste skoledag.
Med venlig hilsen
Sarah Bruhn
Skolebestyrelsesformand
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Astrid Birkbak
Skoleleder
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