Referat skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.00-21.00 (Lundby)
Tilstede:
Lina, Anders, Lene S, Lene, Søren, Lene K, Stephan, Ulrik , Nikolaj, Hjalte og Kasper
Afbud:
Stinne og Puk
Pkt. 1
Godkendelse af referat og dagsorden
Dagsorden og referat blev godkendt.
Pkt. 2
Tilsynspunkt – elevernes vaner ift. alkohol og rygning – skolens forbyggende arbejde.
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen får indsigt i skolens forebyggende arbejde med
afdækning og opfølgning på temaet omkring elevernes vaner ift. alkohol og rygning. Det er
lærer Kirsten Augustinus og viceskoleleder Lina Johansen der fremlægger punktet.
Kirsten fremlagde skolens arbejde med forebyggende indsatser omkring rygning og alkohol –
herunder eksempler på, hvordan skolens i praksis, via spørgeskemaer til elever og forældre,
danner grundlag for den opfølgende dialog på fx forældremøder og i klasserne generelt.
Der var stor tilfredshed fra bestyrelsen med indsatsen omkring de forebyggende initiativer.
Pkt. 3
Nyt fra skolens ledelse, medarbejdere, elevråd og formand
Formålet med punktet er, at bestyrelsen, fra de fire perspektiver, får et indblik i skolens
hverdag siden sidste bestyrelsesmøde.
Medarbejdere
Temaugen fungerer også godt i Centerafdelingen.
Der har i lørdags været afholdt pædagogiske dag i Centerafdelingen for alt pædagogisk
personale.
Elevrådet
Der har været møde i Elevforum i Svendborg kommune, hvor eleverne fik information
omkring formålet for Elevforum.
Formanden
Ikke noget nyt siden sidste møde.
Ledelsen
Skolen har netop afholdt et temamøde for forældre om skolens nye matematiksyn – der
mødte 106 forældre op til mødet, hvilket opfattes som meget tilfredsstillende.

Referat skolebestyrelsesmøde
Temaugen er godt i gang, og der forventes mange forældre og børn til torsdagens
aftensarrangement.
Lejrskoler på 6. årgang Sundhøj i Sønderborg og på 9. årgang i Berlin er netop vel overstået.
Pkt. 4
Skolebodens fremtid
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen følger op på sidste mødes aftaler – herunder
bl.a. drøftelse af spørgeskemaundersøgelse og andre skolers erfaring.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Lene, Stephan og Hjalte. Opgaven for gruppen er at
udarbejde et forslag til spørgeskema til elever og forældre ift. behov. Gruppen kommer med
et udspil til bestyrelsen på næste møde.
Pkt. 5
Budget 2019 – budgettemaer for 2019 drøftes - 1. behandling
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen drøfter mulige budgettemaer for 2019.
Punktet blev drøftet og tages op på kommende møde.
Pkt. 6
Høringssvar vedrørende punktet ”økonomisk og fagligt bæredygtige skoler”.
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen drøfter høringssvar, således at høringssvaret
efterfølgende kan fremsendes til politiks behandling.
De fremlagte forslag blev godkendt.
Pkt. 7
Opsamling fra forældremøder
Formålet med punktet er, at samle op på de netop overståede forældremøder i relation til
skolebestyrelsens deltagelse.
Stephan og Ulrik orienterede fra deres tur rundt på forældremøderne. Det blev drøftet, om
det kan være en mulighed at få forældreråd i grupperne i Centerafdelingen. Dette tages op på
kommende møde.
Pkt. 8
Årshjulet
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet blev revideret.

