Referat skolebestyrelsesmøde
Tilstede: Lina, Anders, Rudi, Stinne, Mathilde, Mie, Lene K og Kasper
Afbud: Lene, Mette og Bertram
Torsdag den 8. februar 2018 kl. 18.30-21.00
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet 8. januar
2018.
Godkendt.
Pkt. 2
Hvordan arbejder skolen med elevadfærd – fx ift. brugen af elevtoiletter i ind- og
mellemskolen på almenskolen?
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen fører tilsyn med hvordan skolen arbejder med
udvikling og regulering af elevadfærd - her bl.a. i relation til brugen af skolens elevtoiletter. Det
er afdelingsleder Gitte Kondrup Ebbesen, der fremlægger punktet.
Gitte fremlagde skolens arbejde med elevadfærd i relation til elevernes brug af skolens
toiletter. Feedbacken fra skolens elevråd, de løbende trivselsundersøgelser og de ansattes
løbende tilsyn viser, at skolens toiletter generelt er i rigtig god stand og at rengøring to gange
dagligt betyder, at de generelt opleves som rene og indbydende.
Pkt. 3
Hvordan arbejder skolen med overgangen mellem almenskolen og specialtilbud og fra
specialtilbud til almenskole?
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen arbejder med
elevers overgange mellem almen og specialtilbud og omvendt. Det er viceskoleleder Line
Johansen der fremlægger punktet.
Lina fremlagde skolens arbejde med overgange og gav eksempler på, hvordan skolen i praksis
arbejder med overgange mellem almen og specialtilbud.
Pkt. 4
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
 Der er bestilt stole hjem til udskolingen
 Nanna Lohman er ansat som ny skolechef i Svendborg Kommune
 Gallafest er netop afholdt i udskolingen – festen forløb rigtig fint
 Ny ladestander til biler er indviet foran afdeling Sundhøj – Go2green har fondet
midlerne til ladestanderen
 Glemt tøj har været lagt frem i på afdeling Sundhøj i den seneste uge
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Brobygning for 8. årgang er netop overstået

Elevrådet
 Ønsker for bodens fremtid drøftes pt. i elevrådet
Medarbejderne
 Væredygtigshedprocessen er godt i gang i udskolingen
 Værdifaguge er i planlægningsfasen og afvikles i uge 12 i ind- og mellemskolen
 Skolen deltager i Rynkebyløbet i dette skoleår
 Uge Sex har været et tema i næsten alle grupper i Centerafdelingen
 Skoleplaceringsmøder i Centerafdelingen er netop afsluttet for dette skoleår
Formanden
 Orientering om dialogmødets indhold, som primært handlede om garantimodellen
(pt. i høring)
Pkt. 5
Høring vedrørende garantitildeling for skoleåret 2018-19 i Svendborg Kommune.
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen tager stilling til det fremsendte høringsmateriale,
således at skolebestyrelsen kan afgive høringssvar.
Det fremlagte forslag blev godkendt.
Pkt. 6
Timefordelingsplan for kommende skoleår - første behandling.
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen tager stilling til det fremlagte forslag for
kommende skoleår.
Forslaget blev fremlagt og på næste møde tages der endelig stilling til næste skoleårs
timefordelingsplan.
Pkt. 7
Kommunikation vedrørende kommende skolebestyrelsesvalg.
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen tager stilling til hvordan kommunikationen
omkring det kommende skolebestyrelsesvalg skal varetages. – se bilag omkring afviklingen af
valget.
Skolens administration skriver ud – jf. planen for det kommende valg.
Pkt. 8
Planlægning af den åbne del af kommende bestyrelsesmøde.
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen aftaler, hvordan den åbne del af det kommende
skolebestyrelsesmøde skal afvikles, og hvilke punkter der skal på dagsordenen under den åbne
del af mødet.

Referat skolebestyrelsesmøde
Det blev besluttet, at det åbne punkt bliver bodens fremtid og indhold. Elevrådet skal sørge
for at lave et oplæg.
Pkt. 9
Årshjulet – se bilag
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet blev revideret.

