Referat Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 3. marts 2020
Kl.19:00- 21:05
Til stede: Katja, Knud, Karina, Mette, Leif, Rie, Karsten, Charlotte, Lars
Frederik
Afbud: Gitte
Ikke til stede: Loa, Carl

Emne (og ansvarlig)

Indstilling

Tid

Beslutning – hvem gør hvad

1

Valg af ordstyrer

Beslutning

19:0019:05

Mette

2

Godkendelse af referat fra
sidste gang, samt dagens
dagsorden

Beslutning

19:0519:05

Godkendt

3

Madordning

Drøftelse

19:0519:25

4

Elevrådet

Orientering

19:2519:35

Peter Hansted kom og gav
et kort oplæg om skolemad,
inspireret fra et projekt i
Svendborg LOMA.
Skolemad har været oppe
og vende i
Kommunalbestyrelsen flere
gange og mange af KBs
medlemmer syntes det er
en god ide. De afsatte
midler for 2020 på 100.000
kr. forslår dog ikke til meget
skolemad og det overvejes
videre hvordan vi sætter
dem i spil.

5

Meddelelser:
- Skolens leder
- Formanden
- MED-udvalget
- Fra skolen
- SFO

Orientering

19:3519:55

Skolens leder:
 IT: Det er besluttet at
indkøbe windows
computere til skolen,
og IT afdelingen
arbejder på sagen, så
eleverne forhåbentlig
kan få dem med hjem
efter sommerferien.
Der er indkøbt læsecomputere.
 AP Møller ansøgning:
Der har været afholdt
møde med fonden i
uge 4, som gav en
tilbagemelding på
den foreløbige
ansøgning. Version to
af en ansøgning er
under udarbejdelse,
der er deadline
11.marts.
 Ansøgningen
fokuserer på en
yderligere
implementering af
aktionslæring og en
række
ledelsesmoduler, der
skal styrke skolen.
 Featureuge: Der
afholdes feature uge i
uge 13, emnet er
miljø og
bæredygtighed.
Planlægningen af
ugens indhold er i
fuld gang.
 Covid19: Marstal
skole og SFO følger
de anbefalinger som
kommer fra
sundhedsstyrelsen.
 Økonomi: I øjeblikket
bruger skolen lidt
flere ressourcer end
forventet, dels pga.
en omrokering i AKT
klassen og fordi vi
har flere elever der



modtager to-sprogs
undervisning.
Det forventes at der
kun bliver én 0.klasse
til sommer. Der
arbejdes i den
forbindelse på en
tilretning af
tildelingsmodellen.

Formanden: Formanden
opfordrer til god presseetik i
forbindelse med det nye
SFO byggeri. Det besluttes
at det kun er formanden,
skolelederen eller Jes
Jørgensen der udtaler sig til
pressen.
SFO :Der er pt. 103
indmeldte børn i SFO.
Alle pædagogiske
medarbejdere på øen var
lørdag den 29. februar
samlet til en pædagogisk
dag, hvor oplæggene var
praksisportrætter fra vores
egen hverdag.
MED-udvalget: MEDudvalget er aktuelt ved at
revidere skolens sorgplan.
Fagfordelingsprocedurer er
blevet gennemgået.
Besparelsesforslagene fra
Marstal skole blev
gennemgået.
Der skal foretages en fysisk
gennemgang af skolen af
AMR, Pedel og Skoleleder.
Fra skolen: Der har været
afholdt to gode
fastelavnsfester på skolen.

6

SFO - status

Orientering
og drøftelse

19:5520:20

Status på etablering af ny
SFO: Slots og kultur
styrelsen har klaget over

den dispensation som Ærø
Kommune har givet til
opførelse af ny SFO. De
påpeger at byggeriet ligger
for tæt på fortidsmindet
(Gravhøjen ved Aggershøj),
det forventes at
sagsbehandlingstiden vil
tage mellem 6 og 12
måneder. Derudover ønsker
Museet i fald, der gives
byggetilladelse at foretage
udgravninger på stedet
inden byggeriet kan gå i
gang.
7

Budget 2021 – orientering
om besparelser (12
millioners puljen)

Orientering

20:2020:30

KSO orienterer om
overvejelser i forhold til
budget 2021: Skolen vil
indsende bidrag til
besparelser.

8

Møde med det omgivende
samfund

Drøftelse
og
beslutning

20:3020:45

Der afholdes møde med det
omgivende samfund den
16.april. Det Foreslås at få
turist og erhvervschef Chris
Hammeken til at komme og
holde et oplæg, alternativt
en virksomheds
repræsentant.

9

50 års jubilæum

Drøftelse
og
beslutning

20:4521:00

Det besluttes at markere
skolens 50 års jubilæum
fredag den 11. september.
Der nedsættes et festudvalg
der skal stå for
tilrettelæggelse af dagen,
bestående af elever, lærere
og medlemmer af
skolebestyrelsen.

10

Evt.

21:0021:05



Der mangler fortsat
suppleanter til
skolebestyrelsen





Intet
11

Personsager

Der er indkøbt skabe
til opbevaring af
mobiltelefoner i
klasserne.
Det foreslås at der
afholdes kontakt
forældrerådsmøde en
time før mødet med
det omgivende
samfund den 16.
april.

