
 

 

Referat skolebestyrelsesmøde. 
 

Tirsdag den 14. december 2021 – Online 
 

Kl. 17:00- 19:00  
 

Deltager: Lars, Lisbeth, Karsten, Charlotte, Knud, Katrine, Mette, Fie, Hanne 
Pia, Karin, Signe, Mads 

 
Afbud: Claus, Loa, Anna, Heidi 
 

Ikke til stede: 
 
 

  

  

  

Emne (og 

ansvarlig) 

  

  

Indstilling 

  

Tid 

  

Beslutning – hvem gør hvad 

  

  

1 

  

  

Valg af 

ordstyrer 

  

Beslutning 

  

17:00-

17:05 

  

  

Karsten 

  

2 

  

Godkendelse af 

referat fra 

sidste gang, 

samt dagens 

dagsorden 

  

  

Beslutning 

  

17:05-

17:05 

  

Godkendes med underskrift til næstemøde 

  

3 

  

Elevrådet 

  

Orientering  

  

17:05-

17:15 

  

  

Elevrådet har ikke haft mulighed for at 

mødes 

 

 

4 

  

 

Meddelelser: 

  

-      Skolens leder 

-      Formanden 

-      MED-udvalget 

-      Fra skolen 

-      SFO 

  

   

  

 

Orientering 

  

 

17:15- 

17:30 

  

 

Skolens leder: 

Der har været afholdt ansættelsessamtaler 

med henblik på at ansætte to nye lærere. 

Der var indkommet 29 ansøgninger og der 

blev kaldt 7 til samtale. 

To ansøgere er blevet tilbudt stillingerne. 

 

Skemaer:  



 

 

Vi arbejder på at lave skemaer tilpasset en 

kortere skoledag. KSO giver kort 

orientering vedr. status. Disse forventes at  

være gældende fra medio/ultimo januar. 

 

Økonomi: 

Der forventes et underskud/merforbrug på 

ca. 2 pct. af driftsrammen.  

Der er forbehold for endeligt resultat. 

 

MED: 

I medudvalget har der været fokus på 

personaletrivslen i forbindelse med endnu 

en nedlukning. 

SB ønsker desuden en drøftelse af 

trivselsundersøgelsen. 

 

Formanden:  

Formanden syntes det er flot at Marstal 

skole kan tiltrække 29 ansøgere til to 

stillinger. 

SB er sårbar fordi der er mangel på 

suppleanter. Vi skal finde en løsning, og 

afholde suppleantvalg. 

  

Fra skolen:  

På skolen har man i den sidste tid haft 

fokus på at gøre klar til nedlukning, 

nødundervisning, onlineundervisning og 

nødpasning. 

 

Fra SFO: 

Charlotte redegør kort for nyt om 

bygningen af ny SFO. KB har bevilliget 

godt 5 millioner ekstra for at byggeriet kan 

gå i gang.  

Det forventes at der er byggestart i 

januar. 

SFO´en har i samarbejde med Ærø 

folkebibliotek søgt kulturministeriet om 

penge til bogindkøb. Vores ansøgning er 

blevet imødekommet og vi har fået 



 

 

bevilliget 150.000 kr. til bogindkøb, hvilket 

svarer til ca. 600 bøger. 

 

 

 

5 

 

Værdiproces 

 

 

Orientering 

 

17:30-

17:40 

 

Status på værdiprocessen. 

Alle klasser har været på besøg i 

værdilokalet, men grundet risiko for 

smittespredning, har det afsluttende besøg 

med Pølsemanden været udskudt.  

Der arbejdes i skrivende stund på en 

løsning, i sammenhæng med at vi nu 

lukker ned i en forhåbentligt midlertidig 

periode. Det forventes at der kan laves en 

online afslutning på projektet i løbet af 

januar med videoklip fra eleverne. Når 

elevdelen er afsluttet, skal der afholdes 

workshop hvor selve værdisættet udvikles. 

Med deltagelse af et medlem fra 

skolebestyrelsen. 

SB understøtter forankringen af 

værdiprocessen. 

 

 

6 

 

Temadag 

 

Drøftelse 

og 

beslutning 

 

17:40 

17:55 

 

Vi aftalte at der blev meddelt datoer for 

temadag/workshop, samt at vi undersøgte 

muligheden for at ”Skole og Forældre” kan 

give oplæg.  

”Skole og Forældre” har endnu ikke meldt 

tilbage med en mulig dato, men der var 

stemning i SB for et heldags 

lørdagsarrangement. SB gjorde 

opmærksom på vigtigheden af, at også 

suppleanterne var med til denne temadag. 

 

 

 

7 

 

Covid-19 

 

 

Orientering 

og drøftelse  

 

17:55- 

18:10 

 

Skolen har i en periode været ramt af 

smitte i nogen grad. Det gælder ansatte 

og elever. Dette har medført en del 

nervøsitet i medarbejdergruppen. 

 



 

 

Der er indført en række tiltag, jf. de 

muligheder der er ved incidens over 400.   

Vi har ikke været pålagt disse, men har 

valgt at indføre de fleste. 

 

Der er samtidig via pressemøde med 

statsminister og sundhedsmyndigheder 

meldt en midlertidig hjemsendelse ud, det 

drejer sig om i alt 7 dage, hvor eleverne 

skal undervises online, 

nødundervises/passes. 

Der er ca. 10-12 børn primært fr 0. og 1. 

klasse der skal nødundervises, samt nogle 

få tosprogede børn og 2 fra 

ressourceklassen. 

SB roste skolen for god håndtering og 

kommunikation til forældrene ved 

smitteudbrud. 

 

 

 

 

8 

 

Formøder 

 

Drøftelse 

og 

beslutning 

 

18:10- 

18:20 

 

Skolebestyrelsens forældrevalgte holder 

fremadrettet formøder en time før 

skolebestyrelsesmødet. 

Det skal fremgå af dagsordenen at de 

forældrevalgte mødes en time før. 

 

 

9 

 

 

Drøftelse af 

årshjul 

 

Drøftelse 

og 

beslutning 

 

18:20- 

18:50 

  

Skolebestyrelsen anmodes om at drøfte 

punkter for kommende skoleår med 

henblik på et årshjul/årsplan. 

 

Herunder henledes fokus bl.a. på, og ikke 

udtømmende: 

 Ny sorgpolitik færdiggøres 

 Ordensregler 

 Køn 

 Jubilæum 

 Lektiepolitik – aftalt at forslag skal 

udarbejdes af skolen/lærerne – 

efterfølgende behandles af 

skolebestyrelsen 



 

 

 

SB understreger at det årlige møde 

med kontaktforældrene er vigtigt. 

Ofte er det her der kommer emner 

op som SB skal have på 

dagsordenen. 

SB ønsker at der nedsættes 

arbejdsgrupper, der arbejder med 

de valgte emner. 

Endvidere ønskes dialog med 

medarbejderne. 

SB ønsker at bruge formøderne 

samt temadagen til at udfærdige et 

årshjul med relevante emner, der 

skal behandles i SB. 
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MobilePay m.v. 

 

Drøftelse 

og 

beslutning 

 

18:50- 

19:00 

 
Der er endnu ikke kommet en pris på en 

kortterminal til kantinen, men der arbejdes 
på det. 

SB mener det er i konflikt med mobil 
politikken hvis eleverne får lov at bruge 
deres mobiler til betaling i kantinen. 

Det besluttes at elever fra 7-10 klasse i en 
prøveperiode kan få lov at gå i Brugsen og 

Let Køb og handle, med det forbehold at 
det ikke flyder med affald på hele 
strækningen. 

KSO kontakter Park og Vej med 
forespørgsel om der kan sættes 

skraldespande op på ruten. 
 

 

     

11 Evt. Orientering 19:00 Der skal findes flere suppleanter til 

bestyrelsen, som er meget sårbar pga. 

stort fravær. 

KSO og Knud laver en udmelding til 

forældrene om valg. 

Suppleanterne skal ligesom de øvrige 

medlemmer af bestyrelsen figurere på 

hjemmesiden. 

 

Næste møde 20.januar, med smørrebrød 

hvis fysisk fremmøde er muligt. 



 

 

     

     

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 


