
 

 

Referat skolebestyrelsesmøde 

  

Torsdag den 17. marts 2022  

  

Kl. 17:00- 19:30 – inklusiv spisning  

  

  

Der udsendes separat formødeinvitation i Teams for de forældrevalgte  

  

Kl. 16:00-17:00  

  

Deltagere:  Karsten, Charlotte, Lars, Knud, Heidi, Hanne Pia, Mette, Ane K, 

Karin, Claus, Signe, Mads 

  

Afbud:  Loa, Lisbeth, Fie 

  

Ikke til stede:   

  

  

   

   

   

Emne (og 

ansvarlig)  

   

   

Indstilling  

   

Tid  

   

Beslutning – hvem gør hvad  

   

   

1  

   

   

Valg af 

ordstyrer  

   

Beslutning  

   

17:30- 

17:35  

   

   

 Mette 

   

2  

   

Godkendelse af 

referat fra 

sidste gang, 

samt dagens 

dagsorden  

   

   

Beslutning  

   

17:35- 

17:35  

   

 Godkendt 

   

3  

   

Elevrådet  

   

Orientering   

   

17:35- 

17:45  

   

   

 Elevrådet har ikke holdt møde siden sidste  

 SB  

Elevrådet ønsker at afgangselevernes 

sidste skoledag i år festligholdes som før 

Coronaen. 



 

 

De ønsker igen at få lov og gå i Brugsen og 

handle. 

KSO vil gå i dialog med lærerne om 

hvordan man afvikler sidste skoledag. 

Der er fra dags dato åbnet op for at de 

store elever igen må gå i Brugsen, under 

forudsætning af at de ikke smider skrald 

på vejen. Det er en prøveordning. 

  

  

4  

   

  

Meddelelser:  

   

   Skolens leder  

   Formanden  

   MED-udvalget  

   

  

Orientering  

   

  

17:45-  

18:05  

   

  

Skolens leder:  

KSO har haft møde med IT afdelingen for 

at afdække behovet for yderligere indkøb 

af IT.  

Der udmøntes 700.000kr. i 2023 til indkøb 

af IT og der er +100.000kr. på iPad 

kontoen. 

Der indkøbes to fladskærme som et forsøg 

i et par klasser til erstatning for projektor 

og smartboards. 

SB ønsker en evaluering af tidligere 

indkøbte computeres kvalitet inden der 

indkøbes yderligere. 

 

Muligheden for forkortelse af skoledagen 

forlænges et år mere. Det kræver to ekstra 

busafgange og har derfor nogle 

økonomiske konsekvenser. Skolen 

undersøger mulighederne. 

 

Det er endnu ikke udmeldt fra ministeriet 

hvordan man afvikler de sidste uger op til 

sommerferien for afgangseleverne. 

 

Det forventes at der kommer elever til 

skolen fra Ukraine.  

Der vil være nogle ugers sagsbehandling 

på en opholdstilladelse, hvorefter børnene 

kan starte i skole. 

Det er endnu uvist hvor mange børn vi skal 

modtage. 

 

Covid 19 : 



 

 

Der er ikke længere nogen forholdsregler i 

forbindelse med Covid 19. 

Ca. 50 ud af 70 ansatte har nu været 

smittet med Covid 19, ligesom mange 

elever har haft det. 

 

Temadag : 

Der afholdes temadag for skolebestyrelsen 

lørdag den 2. april. 

 

Værdiproces : 

Den 30. marts kommer Pølsemanden og 

laver en afslutning på værdiprocessen med 

eleverne. Samme dag vil der være en 

workshop for en mindre gruppe fra kl. 12-

16. Det vil være med deltagelse af et par 

elever, 5 lærere, en pædagog, to fra 

skolebestyrelsen og repræsentanter for 

ledelsen. 

 

Trivsel : 

Der er ved at blive lavet trivselsmålinger i 

klasserne. Svarprocenten forventes en 

smule lav, da der er meget sygdom blandt 

eleverne. 

Personalets trivselsmåling bliver der 

arbejdet videre på i Trio gruppen, primært 

med fokus på kommunikation og 

samarbejde. Og i dialog med personalet.  

 

    Fra skolen  

   SFO  

   

    

    

  

Formanden:  

Det er et ønske at elevrådet kommer med en 

tilbagemelding til SB om hvad de har syntes om 

værdiprocessen.  

 

  

   Fra skolen:  

  Ledelsen og fire 

lærere er gået i 

gang med en 



 

 

diplomuddannelse 

i Teamledelse. 

   

Fra SFO:   

Det første spadestik til den nye SFO tages 

torsdag den 24. marts kl. 13.00. Der er sendt 

invitationer ud og det bliver også offentliggjort i 

Ugeavisen og på Facebook. Formanden for Kultur 

og Socialudvalget Mads Boeberg vil tage det 

første spadestik og sammen med SFO lederen 

holde tale. 

Der vil blive serveret pølser og sodavand. 

  

  

5  

  

Økonomi – 

Ærø  

Kommune  

  

Orientering 

og drøftelse  

  

18:05-  

18:40  

  

Orientering om effektiviseringer, og evt. 

besparelser.  

Kommunen ønsker bidrag til at der samlet 

spares 2 millioner i 2023, 6 millioner i 2024 og 

10 millioner i 2025.   

Fokus på at tilgængelige ressourcer i den 

forbindelse bruges smartere, mere klimabevidst 

og økonomisk bæredygtigt. Vores svar skal være 

klart til skolebestyrelsesmødet d. 2. maj. 

Deadline er d. 12. maj.   

  

  

  

  

  

  

6  

  

  

Budgetønsker 

for 2023  

  

Orientering 

og drøftelse  

  

  

18:05  

18:40  

  

Brainstorm i forhold til budgetønsker for 2023.  

Marstal Skole er ved de sidste 

prioriteringsdebatter blevet tilgodeset med nogle 

store investeringer: Ny SFO, ventilationsanlæg, 

renovering af toiletter, Legeplads til SFO, møbler 

til SFO. 

Forslag til nye budgetønsker: 

 Renovering af badeforholdene i 

gymnastiksalene 

 Akustikloft i kantinen 

 Nyt møblement i Kantinen 



 

 

 Nyt møblement aulaen, gerne launch 

agtigt 

 Aktivitetsmuligheder udendørs 

 Nedrivning af scene/nyt gulv under 

 Skjult rørføring i forbindelse med 

udluftning. Ikke en del af budgettet.  

 

  Budgetønsker skal diskuteres internt på  

  skolen og forslag skal være klar til SB  

  Mødet den 2. maj. 

  

   

  

7  

  

Økonomi – 

Marstal Skole  

  

  

Orientering 

og drøftelse  

  

  

18:05- 

18:40  

  

Kort orientering om budget for 2022. KSO 

redegør for særlige udfordringer med hensyn til 

mellemkommunale betalinger.  

Udgifter til børn i eksterne tilbud og egne tilbud.   

Der arbejdes på en sagsfremstilling så midlerne 

til elever i andre tilbud ikke tages af skolens 

ramme, da det har stor betydning skolens 

budget i negativ retning, da de er stigende.  

  

8  

  

Nyansættelser  

2022/23  

  

  

Orientering, 

drøftelse  

  

18:40  

18:50  

  

Til sommer er der 6 lærere, der har valgt at gå 

på pension. 

Vi skal ansætte 4 nye lærere, da vi reelt skulle 

have været en mindre, og da nogle ønsker at gå 

op i tid. Desuden har vores viceskoleleder også 

valgt at gå på pension. 

Stillingsopslagene er ved at blive udarbejdet. 

Det forventes at der er samtaler i slutningen af 

april.  

  

9  

  

Samarbejde 

med friskolen  

  

Orientering  

  

18:50-  

19:00  

  

  Det er et ønske fra SB at der indledes et  

  samarbejde med Friskolen om alkoholindsatsen. 

  I første omgang bliver det et samarbejde om  

  afvikling af sidste skoledag for afgangseleverne.  

  



 

 

  

10  

  

Rusmisbrug  

  

Orientering 

og drøftelse  

  

  

19:00-  

19:20  

  

 Høring af kommunens nye handleplan for       

forebyggelse af rusmisbrug i Ærø  

Kommune 2022-2025. Denne er vedhæftet som 

bilag. Til foreløbig drøftelse. Svar skal være klart 

til vores næste møde, og kommunen i hænde 24. 

april.   

SB bedes sende skriftlige kommentarer på mail til 

KSO inden næste møde den 5.april 

  

  

11  

  

Eventuelt  

  

Orientering  

  

19:20-  

19:30  

  

 Der er i SB et ønske om at gøre de forskellige  

 Behandlingstilbud mere synlige, f.eks. Tuba. 

 Sagsbehandlere i Børne og Unge afdelingen samt    

 Sundhedskoordinatoren stiller sig gerne til  

 Rådighed for skolen. 

 

 Der ønskes en evaluering af madordningen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


