Referat skolebestyrelsesmøde
Mandag den 27. august 2018 kl. 19.00-21.00
Tilstede: Stephan, Puk, Lene, Søren, Lina, Lene K, Anders, Stinne og Kasper
Afbud: Mie, Ulrik, Hjalte, Nikolaj
Pkt. 1 –
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Pkt. 2
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.
Elevrådet
Ikke noget nyt, da de to elevrådsrepræsentanter er på skolerejse i Berlin.
Ledelsen
Der er planlægningsmøder i gang omkring en ny linje for udskolingen omhandlende Science/
teknologi.
Skolen er kommet rigtig godt i gang med det nye skoleår.
Budgetprocedurer for 2019 blev udleveret til bestyrelsen.
Medarbejdere
Ansatte og elever er kommet godt i gang med det nye skoleår.
Det er tiden for lejrskoler. Bl.a. er 9. årgang i Berlin og 6. årgang skal til Sønderborg.
Fælles forældremøde i Centerafdelingen er vel overstået.
Kommende temauge i uge 38 er ved at være klar til afvikling. Teamet er Fremtidens by mange muligheder.
Formanden
Stephan har meldt sig til planlægningsgruppen for de kommunale dialogmøder.

Pkt. 3
Forventningsafstemning af skolebestyrelsens formål, rammer og opgaver
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen drøfter formål, rammer og opgaver i
skolebestyrelsen, således at medlemmerne af skolebestyrelsen koordinerer forståelse.
Bestyrelsen drøftede formål, rammer og opgaver. Bestyrelsen valgte at arbejde videre inden
for den eksisterende forretningsordenen.
Desuden besluttede bestyrelsen, at holder skolens kerneopgave, som er elevernes læring og
trivsel, i centrum for opgavevaretagelsen.
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Pkt. 4
Skolebodens fremtid
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen drøfter skolens tilbud som opfølgning på
dialogmøde i foråret 2018 omhandlende skolebodens fremtid på Tåsingeskolen.
Punktet tages op igen på kommende møde, og det forventes at punktet skal behandles hen
over efterårets møder, idet der er en del ting som skal undersøges inden der kan tages stilling
til, hvilken model for skolebod Tåsingeskolen fremadrettet ønsker.
Til næste møde undersøger skolens ledelse de andre skolers tilbud, økonomi og udbud,
således der kan orienteres om disse forhold på kommende møde.
På kommende møde drøftes, hvordan en spørgeskemaundersøgelse ift. forældre og elevers
ønsker og behov kan iværksættes.
Pkt. 5
Opsamling på dialogmødet
Formålet med punktet er, at den nuværende skolebestyrelsen orienteres om den igangværende
proces forud for høring på området omkring ”økonomisk og fagligt bæredygtige skoler”.
Lene, Stephan og Kasper orienterede om dialogmødets indhold, som primært omhandlede
punktet omkring ”økonomiske og fagligt bæredygtige skoler” – som ligger i forlængelse af
budgetforhandlingerne for 2019 og primært har til hensigt at afskaffe den nuværende
garantitildeling på skoleområdet i Svendborg kommune.
Pkt. 6
Årshjulet
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet blev gennemgået og revideret.
Det er Lene og Anders der sammen med Kasper deltager på kommende dialogmøde den 12.
september.

