Referat skolebestyrelsesmøde
Tilstede: Bertram, Mette, Lene, Anders, Mathilde, Lina, Lene, Stinne, Rudi, Kasper
Afbud: Mie og Tina
Tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 19.00-21.00 (SvendborgSund Hytten)
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet 4.
september 2017.
Dagsorden og referat godkendt.
Pkt. 2
Hvordan går det med princippet omhandlende elevers adgang til mobiltelefoner i
undervisningen. – se bilag
Formålet med punktet er et tilsyn med det princip som skolebestyrelsen vedtog sidste skoleår.
Jens Lassen (lærer) fremlagde, som oplæg til en bestyrelsesdrøftelse, en praksisfortælling
omkring hans oplevelser med elevers adgang til mobiltelefoner i undervisningen.
Bestyrelsen besluttede, at sende princippet til høring i forhold til justering ved medarbejdere,
ledelse og elevråd. Der meldes tilbage til bestyrelsen på martsmødet.
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.
Skolens ledelse
 Budget 2018 – Arealeffektiviseringsprojektet på Lundbyafdelingen er blevet besluttet.
 Ny ladestander til elbiler foran afdeling Sundhøj – et fondet projekt i samarbejde med
Go2Green.
 Centerafdelingen har netop afholdt fodboldstævne for 5 skoler - en stor succes.
 Arkitekturprisen Svendborg 2017 – SvendborgSund Hytten har vundet en af de tre
priser i 2017.
Elevrådet
 Elevrådet har udarbejdet en liste over hvilke områder/indsatser elevrådet arbejder
videre med i kommende skoleår.
 Elevrådet vil gerne have boden og indeklimaet op på et af de kommende
bestyrelsesmøder.
Medarbejdere:
 T2 kortlægning for hele skolen er i proces (læringsledelsesprojektet)
 Værdiimplementering er i gang i alle afdelinger.
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Der arbejdes med en form for efterværn for de elever der er gået ud af
Centerafdelingen. Det har vist sig meget nyttigt i overgangen til en videregående
ungdomsuddannelse.
Der er et ønske om at bestyrelsen fremadrettet har fokus på Centerafdelingens
målgruppe i fx arbejdet med principper.

Formanden
 Orienterede om indholdet på sidste dialogmøde – herunder kommende budget for
2018 på kommunalt niveau.
 Orienterede om, at skolebestyrelsen tidligere har besluttet ikke forholde sig til sager
på Facebook. Skolebestyrelsen forholder sig først til sager ved henvendelser direkte til
skolebestyrelsen.
Pkt. 4
Øget forældreinvolvering og kommunikation – planlægning af novembermødets indhold og
form.
Formålet med punktet er en opfølgning på sidste mødes aftale om at invitere til åbent
bestyrelsesmøde på novembermødet. Der skal besluttes hvilke punkter der skal på dagsorden
til den åbne del af mødet.
Det blev drøftet hvilke punkter, der vil egne sig til at være en del af den åbne del af mødet.
Følgende to punkter blev valgt.
 Evaluering af valgmødet den 25. oktober
 Kørerplan for SB valg – konkret plan og proces

Pkt. 5
Planlægning af valgmøde.
Formålet med punktet er at bestyrelsen arbejder videre med de konkrete planer for det
politiske valgmøde den 25. oktober.
Arbejdsgruppen orienterede omkring status på planlægningen. Indtil videre har 10 partier
meldt positivt tilbage omkring deltagelse.
Arbejdsgruppen har udarbejdet en mødeplan frem mod den 25. oktober, således at der kan
iværksættes de nødvendige handlinger.
Pkt. 6
Budgettemaer 2018 – indledende drøftelser.
Formålet med punktet er en indledende drøftelse af budgettemaer for 2018.
Følgende forslag fremkom på mødet.
 Faguge for eleverne på tværs af skolen
 Værdiimplementering - fortsættelse af projektet endnu et år
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Indeklima - fokus på eventuelle forbedringer

Der tages på kommende møde stilling til, hvilket punkter der kan indgå i den videre
budgetlægning for 2018.
Pkt. 7
Årshjulet – se bilag
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet blev tilrettet de vedtagende beslutninger.

