Referat skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 24. august 2016, kl. 19.00-21.00
Tilstede: Rudi, Charlotte, Marie, Anders, Lene, Mie, Casper, Dorrit, Lene, Lina,
Laila, Nikolaj og Kasper
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra
skolebestyrelsesmødet 15. juni 2016.
Dagsorden og referat blev godkendt.
Pkt. 2
Nyt fra skolens ledelse, medarbejdere, elevråd og formand
Formålet med punktet er, at bestyrelsen får et indblik i skolens hverdag siden
sidste bestyrelsesmøde fra de fire perspektiver.
Elevråd: Der har ikke været noget møde i dette skoleår endnu, så derfor ikke
noget nyt på dette møde.
Skolens ledelse: Kasper orienterede om ansættelserne henover sommeren, de
igangværende forældremøder i efteråret og den kommende besparelse i
Svendborg kommune.
Medarbejdere: Medarbejderne oplever, at man er kommet godt i gang med det
nye skoleår. Bl.a. fordi der har været nogle gode forhold til forberedelse for
lærerne.
Formanden: Rudi fortalte om forældrerepræsentanternes mødestruktur til de
nye deltagere i skolebestyrelsen.
Pkt. 3
Værdier fase 2
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen drøfter det videre arbejde med
skolens værdiregelsæt.
Det blev besluttet, at medbringe skolens vision og værdier visuelt på de
kommende møder, således at de bliver levende i debatten i bestyrelsens
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arbejde. Ligeledes er værdiregelsættet til høring i MED og elevråd, og behandles
på kommende bestyrelsesmøde.
Pkt. 4
Planlægning af forældreaften
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen drøfter muligheden for fælles
forældreaften i efteråret. Herunder form- og indholdselementer.
Det blev besluttet, at forældrerepræsentanterne på deres kommende møde
udarbejder et oplæg omhandlende forældreinvolvering til en del af den
kommende forældreaften i efteråret. Oplægget tages med på kommende
bestyrelsesmøde til drøftelse.
Ledelsen kommer med et forslag til dato og ligeledes med et oplæg til den del,
der omhandler reformstatus. Ligeledes kommer ledelsen med et bud på
organisering af selve aftenens aktiviteter til næste bestyrelsesmøde.
Nikolaj laver et forslag til formålet som rundsendes snarest.
Pkt. 5
Princip omkring varsling af lektier – hvornår og hvordan?
Formålet med punktet er at de kommende handlinger besluttes og koordineres.
Det blev besluttet, at skolens ledelse skriver ud til forældrene ift. formål for
princippet.
Pkt. 6
Princip omkring elevers adgang til mobiltelefon i undervisningen – hvornår og
hvordan?
Formålet med punktet er at de kommende handlinger besluttes og koordineres.
Det blev besluttet, at skolens ledelse skriver ud til forældrene ift. formål for
princippet.
Pkt. 7
Suppleringsvalg til skolebestyrelsen
Formålet med punktet er at det kommende suppleringsvalg koordineres.– se bilag
Processen blev gennemgået og det blev besluttet at Rudi og Kasper er med til
det kommende valgmøde den 14. september. Ligeledes kunne Kasper orientere
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om, at der allerede på nuværende tidspunkt er en forældre, der har
tilkendegivet at hun ønsker at stille op til skolebestyrelsen. Ligeledes har flere
forældre tilkendegivet, at de også gerne vil stille deres mandat til rådighed.
Pkt. 8
De forældrevalgtes deltagelse i ansættelsessamtaler fremadrettet.
Formålet med punktet er at drøfte hvordan praksis i forhold til de forældrevaltes
deltagelse i ansættelsessamtaler fremadrettet skal fungere.
Det blev besluttet, at forældrerepræsentanterne inviteres tidligst muligt i
processen omkring en fastansættelse. Dvs. at der normalt vil blive sendt en mail
til forældrerepræsentanterne med dato for samtale, når stillingen opslås.
Pkt. 9
Årshjulet
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet blev gennemgået, og det blev besluttet, at Rudi, Lene og Kasper
deltager på kommende dialogmøde den 14. september.

