Referat skolebestyrelsesmøde
Mandag den 8. januar 2017 kl. 19.00-21.00 (Lundby)
Tilstede: Lina, Anders, Lene, Tina, Stinne, Lene K, Bertram, Mie, Mette og Kasper
Afbud: Rudi og Mathilde
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet 14.
december 2017.
Referat godkendt. Punkt 2 ændres til tilsyn med holddelingstilbuddet. Tilsynspunktet
omhandlende hvordan skolen arbejder med elevadfærd, flyttes til skolebestyrelsesmødet i
februar.
Pkt. 2 – Dette punkt flyttes til næste bestyrelsesmøde.
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.
Pkt. 2 – Nyt punkt – jf. punkt 1.
Hvordan arbejder skolen med det nye holddelingstilbud.
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen fører tilsyn med hvordan skolen arbejder med det
nye holddelingstilbud. Det er viceskoleleder Lina Johansen der fremlægger punktet.
Lina orienterede omkring skolens nye holddelingstilbud. Der var stor interesse fra
skolebestyrelsen ift. en opfølgning, når tilbuddet har fungeret i længere tid. Derfor er punktet
sat på igen til skolebestyrelsesmødet i maj 2018.
Pkt. 3
Hvordan afvikles prøverne på 9. årgang og hvad er der sket af forandringer de seneste år?
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen fører tilsyn med hvilke og hvordan prøverne på 9.
årgang har udviklet sig gennem de seneste år. Der er kommet nye regler og metoder som
bestyrelsen gerne vil præsenteres for. Punktet fremlægges af udskolingsleder Anne-Mette
Haarh og lærer i Centerafdelingen Lene Kingo.
Anne-Mette og Lene orienterede omkring prøveformer, regler, metoder, hjælpemidler og nye
tiltag omkring prøveafvikling og forberedelse i både almenskolen og centerafdelingen.
Der var stor tilfredshed i skolebestyrelsen med, at prøveafviklingen i disse år udvikles til at
ligne elevernes hverdag i højere grad end tidligere. Fx afvikles de skriftlige prøver i elevernes
klasselokale i stedet for i gymnastiksalen, hvilket betyder at eleverne oplever afviklingen
mere tryg.
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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.
Ledelsen:
Orientering omkring sagen vedrørende meningitis.
Medarbejdere:
God juleafslutning med eleverne på de forskellige afdelinger.
Hyggelig julefrokost for skolens ansatte.
De nye grupper i Centerafdelingen er kommet rigtig godt i gang.
Eleverne:
Elevrådet holder møde på torsdag.
Der er gang i indkøbsprocessen omkring nye stole til udskolingen.
Næstformanden:
Ikke noget nyt siden sidste møde.
Pkt. 5
Ferieplan for 2020-21 til udtalelse – se bilag
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen kan udtalelse sig om det forslag til ferieplan for
skolerne i Svendborg Kommune, der er udarbejdet af skoleafdelingen.
Forslaget fra forvaltningen tages til efterretning med tilfredshed. Kasper indsender svar til
forvaltningen.
Pkt. 6
Besparelser i Svendborg Kommune
Formålet med punktet er en orientering omkring de kommende besparelser i Svendborg
Kommune.
Kasper orienterede omkring de forestående besparelser i Svendborg Kommune på et generelt
plan. Skolebestyrelsen afventer de konkrete udmeldinger fra det politiske niveau.
Pkt. 7
Årshjulet – se bilag
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet blev revideret.

