
Skolebestyrelsesmøde – Referat 
 

Torsdag den 10. december 2020  
 

Kl. 17:00- 19:00 – mødet starter med fællesspisning 
 

Deltager: Karina, Claus, Loa, Mette, Hanne Pia (sup. for Anna), Kathrine, 
Knud, Fie, Mads, Kris, Karsten, Charlotte og Lars 
 

Afbud: Anna, Rie 
 

Ikke til stede: 
 

  
  

  
Emne (og ansvarlig) 
  

  
Indstilling 

  
Tid 

  
Beslutning – hvem gør hvad 
  

  
1 
  

  
Valg af ordstyrer 

  
Beslutning 

  
17:20-

17:20 
  

  
 Mette blev valgt. 

  
2 

  
Godkendelse af 

referat fra sidste 
gang, samt dagens 
dagsorden 
  

  
Beslutning 

  
17:20-

17:25 

  
 Referatet godkendt 

  
3 

  
Elevrådet 

  
Orientering 
og 

beslutning 

  
17:25-
17:40 
  

  
Meddelelser fra elevrådet.  
-Skolens ledelse foreslår, at der i 

2021 oprettes en elevrådskonto 
med en ramme på 20.000,- 

-For at imødegå lange ventetider i 
kantinen foreslår elevrådet, at 
eleverne kan bestille mad på 

forhånd og derefter nøjes med at 
sende en eller to elever ned for at 

hente maden. 
 

  
4 

  
Meddelelser: 
  

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

  
  
  

  
Orientering 

  
17:40- 
18:00 

  
Skolens leder: 
  
Covid-19:  

Smitten spreder sig mere og mere 
og kan også ramme Ærø og 

skolen. Der skal ikke så mange 
tilfælde til før incidenstallet bliver 
højt. 

 
 



Hvis 5. årg. også skal 
hjemmeundervises skal de have 

adgang til at låne skolens pc`ere, 
hvis de ikke selv har en i hjemmet. 
  

       Status IT/politik: 
-IT- gruppen er i gang med at 
kigge på indholdet af skolens IT-

politik. IT-politikken skal bl.a. 
beskrive følgende: 

-Hvem kan bruge computere og 
hvornår. 

-Hvordan og til hvad må eleverne 
bruge computerne (IT-etik). 
-Hvilke platforme skal vi bruge til 

kommunikation og undervisning. 
- Der stilles forslag om at gruppen 

bliver suppleret af et medlem fra 
elevrådet og et medlem fra SB.  
 
 

        Økonomi: I forhold til tidligere 
udmelding, forventes en 

forbedring af skolens resultat. Der 
vil dog stadig være et forventet 

merforbrug, hvilket skyldes 
tildelingsmodellen. Der bliver 
arbejdet på en ny tildelingsmodel, 

der bliver tilrettet de faktiske 
omkostninger pr. klasse.  

  
        Fravær: Vi kan konstatere at 

sygefraværet blandt personalet 

fortsat er lavt. En undersøgelse fra 
2019 viser det laveste kommunale 

niveau i landet på skoleområdet.  
  

        Forældretilfredsheds-

undersøgelse: Høj tilfredshed 
blandt forældrene. Kommunen 

ligger i top på skole- og SFO-
delen. 

g 

N 
Ny opdeling af skolen: Der 

arbejdes på at skolen fremadrettet 
deles i to afdelinger i stedet for de 
nuværende tre. 0.-5. årgang og 

6.-10. årgang. 



Det kan/vil betyde ændringer i 
forhold til hvornår eleverne skal 

have nye lærere i eksempelvis 
dansk og matematik.  
Opdelingen sker bl.a. med henblik 

på skabe bedre sammenhæng på 
skolen, at kunne arbejde mere 

fleksibelt, og for at give bedre 
mulighed for ledelsesdeltagelse.  
 

        AP Møller projekt – status: 

Aktionslæringsforløb i klasserne og 
uddannelsesforløb for ledelsen 
starter i februar. 
  
  
Formand:  
Vi har brug for italesætte de 
positive historier om skolen. Knud 

vil fremadrettet, i ”klummer”, 
beskrive de gode historier fra 

Marstal Skole. 
-Informationsniveauet ved SB-
møderne skal være enslydende, så 

alle medlemmer sidder inde med 
den samme viden. 
 
SFO: Der var byggemøde torsdag 
d. 10.12.20. Det var første gang 

siden projektet i Lunden blev 
skrinlagt. Her blev planerne og 

tegningerne fremlagt for det nye 
SFO-projekt. Planen er at Møllebo 

og Toftebo rives ned, og at der 
opføres en helt ny SFO. Charlotte 
gennemgik arkitekternes forslag. 

Forslaget er blevet meget positivt 
modtaget i byggeudvalget. 
  

    

  
  
MED-udvalget: Der er fortsat fokus 
på et godt arbejdsmiljøe. Det 

pædagogiske personale har i 
november besvaret et skema vedr. 

det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø. 



Der bliver endvidere lavet en 
kommunal trivselsundersøgelse 

blandt personalet i foråret. 
  
   
  

  
5 

  
Madgruppen 

  
Drøftelse 

  
18:00-
18:15 

  
 
 

  Lars redegjorde for status vedr. 

udbuddet på levering af lune retter 
til eleverne. Ledelsen fortsætter 

arbejdet med at finde en løsning.  
P  -Fie redegjorde for situationen i 

kantinen pt.. Kantinen er kommet 

under pres i coronatiden, bl.a. 
fordi de store elever ikke må 

forlade skolen i spisefrikvarteret.  
- Skolen skal fra kommunens side 

have tildelt ressourcer til 

personale, drift og 
køkkenkapacitet, før vi kan løfte 

kvaliteten og mængden af 
madtilbuddet. 

  

  
6 
  

  
Værdiproces 

  
Drøftelse  

  
18:15-
18:35 
  

  
         Status på proces samt beslutning 

vedr. gruppe til 
fremlæggelser/pitching: Der skal 

laves et udbudsmateriale til de 
ansøgere, der udvælges af 

”værdiprocesgruppen”. Der 
afholdes et møde, hvor ansøgerne   
fremlægger deres forslag til 

værdiprocessen. Ved mødet 
deltager repræsentanter for 

personalet, ledelsen, SB og 
elevrådet. ”Værdiprocesgruppen” 
fastsætter en dato for mødet. 

           

  
7 

  
Årshjul for revidering 
af vores retningslinjer 

(aftalt på seneste 
møde) 
  

  
Drøftelse 

  
18:35-
18:50 

  
Proces, og hvem gør hvad: 
Skolens principper og 

retningslinjer skal jævnligt 
gennemgås, og det er vigtigt at 
det er et årligt tilbagevendende 

punkt i SB´s årshjul. 
På næste møde gennemgås 

gældende principper. 



      

  
8 
  

  
Evt. 

    
18:50- 
19:00 
  

  
 -Skal skolen have en 
kommunikationspolitik som 

fortæller de gode historier om 
skolen. 

 

 

 
 


