
 

 

Skolebestyrelsesmøde - Referat 

Tirsdag den 20. oktober 2020 – fysisk på skolen 

Kl. 19:00- 21:00 (møde med omgivende samfund 17:00-18:30) 

Deltager: Karsten, Lars, Charlotte, Karina, Rie, Fie, Loa, Mette, Anna, Kathrine, 

Knud, Mads, Frederik 

Afbud: Ingen 

Ikke til stede: Claus 

 

 

 

Emne (og ansvarlig) 
 

 

Indstilling 

 

Tid 

 

Beslutning – hvem gør hvad 
 

 
1 
 

 
Valg af ordstyrer 

 
Beslutning 

 
19:00-
19:00 

 

 
Mette valgt 

 

2 

 

Velkommen til nye 
skolebestyrelses-

medlemmer 
 

 

Orientering 
og 

præsentation 

 

19:00-
19:10 

Der blev budt velkommen til 

tre nye 
bestyrelsesmedlemmer: Claus 

Svane, Ane Katrine Vig og 
Anna Gjerulf Brandenhoff 

 
3 

 
Godkendelse af 
referat fra sidste 

gang, samt dagens 
dagsorden 

 

 
Beslutning 

 
19:10-
19:15 

 
Referatet godkendt 

 

4 

 

Elevrådet 

 

Orientering 

 

19:15-
19:25 
 

 

Mads Røhling er valgt som ny 
formand for elevrådet og Kris 
Mølgård som næstformand. 

Elevrådet ønsker at kantinen 
gøres hyggeligere og med nyt 

møblement. Da der i disse tider 
ikke må afholdes 
elevrådsfester, som har givet 

elevrådet en indtjening, ønsker 
elevrådet at komme på skolens 

budget med et årligt beløb. 
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Meddelelser: 

 

Orientering 

 

19:25- 

 

Skolens leder: 



 
- Skolens leder 

- Formanden 
- MED-udvalget 

- Fra skolen 
- SFO 

 

 
 

19:45  
 

 Status IT/politik: 
 

Eleverne fra 6-10 klasse 
vil i uge 44 få udleveret 
en computer. Det 

kommende år er vi 
tildelt yderligere 

320.000 kr. til indkøb af 
pc´er. 

 

IT politikken er endnu 
ikke revideret, men der 

lægges op til at man 
lægger sig op ad 
mobilpolitikken indtil en 

ny politik er på plads. 
 

 Økonomi: 
 
Grundet den nuværende 

tildelingsmodel vil der 
som forventet opstå et 

”underskud/merforbrug”. 
Det estimeres at ligge i 
spektret 5-800.000. Det 

afhænger bl.a. af hvor 
mange midler vi får 

retur fra forskellige 
puljer., samt evt. 
refusion af covid-19 

udgifter. De har været 
betydelige. Desuden har 

skolen afholdt udgifter til 
toiletbygning. 

 
Der arbejdes desuden på at 
lave en ny tildelingsmodel. 

Proces er i gang.  
 

Der er en opgave med at 
overholde corona reglerne når 
det bliver koldt og eleverne 

skal opholde sig ude i 
pauserne. Elevrådet opfordres 

til at komme med gode ideer til 
løsning af problemet. 
 

 



SFO: 
 

Kommunen har indgået aftale 
om et køb af ejendommen 

Møllevejen 42 med henblik på 
en nedrivning og nyopførelse af 
en ny SFO. Der skal 

udarbejdes en ny lokalplan og 
det forventes at 

arbejdsgruppen sammen med 
arkitekterne går i gang med en 
ny proces i starten af 

november. 
 

Toftebo har i samarbejde med 
en kunstner, finansieret af 
statens kunstfond, lavet et 

spændende kunstprojekt. Det 
er digitalt bearbejdede billeder, 

som børnene har lavet med 
kunstneren Nynne Haugaard. 
De færdige billeder skal på et 

tidspunkt udstilles enten 
udendørs eller på Marstal 

bibliotek 
 
MED-udvalget:  

 
Medudvalget ønsker at 

forbedre arbejdsforholdene i 
pigernes gymnastiksal, hvor 
mange af redskaberne 

opbevares uhensigtsmæssigt. 
Der arbejdes derfor hen mod 

en løsning hvor scenen fjernes 
så der kan bygges et nyt 

opbevaringsrum til redskaber. 
En nedrivning af scenen og 
ombygning ligger uden for 

skolens budgetramme. 
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Madgruppen 

 
Drøftelse 

 
19:45-
20:00 

 
Drøftelse vedr. sortiment og 
madordning: 

 
Madgruppen har holdt sit første 

møde og er blevet inspireret af 
den gratis madordning der nu 



er kommet i de kommunale 
børnehaver. Madgruppen vil 

arbejde hen imod at der også 
bliver et gratis måltid mad til 

skolebørnene. 
 
Lige nu er der ved at blive 

indhentet 
interessetilkendegivelser på 

levering af de to ugentlige 
varme måltider, som Brugsen 
tidligere har leveret. Der 

kigges samtidig på at forbedre 
madudbuddet i kantinen 

generelt. 
 
Sideløbende arbejdes der med 

at forbedre forholdene i 
kantinen med nyt akustik loft 

og nyt møblement. 
Elevrådet bliver repræsenteret 
i madgruppen ved Mads 

Røhling. 
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Værdiproces 

 
Drøftelse  

 
20:00-

20:15 

 
Tilbagemelding på model 

gennemgået på seneste møde.  
 
Bestyrelsen og skolens ledelse 

og personale ønsker at der skal 
være en værdiproces på 

skolen, som faciliteres af en 
ekstern facilitator. 
Bestyrelsen ønsker på mødet i 

december at blive præsenteret 
for tre-fire mulige facilitatorer 

og vil ud fra deres oplæg 
vælge den mest egnede til 
opgaven. 
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Tilbagemelding 
på/referat af aftenens 

tidligere møde – møde 
med omgivende 
samfund 

 

 

Orientering 
og drøftelse 

 

20:15- 
20:25 

 

Der var meget få fremmødte til 
dagens møde.   

Der var en god dialog om 
hvorledes man fremadrettet 
tilrettelægger praktikken i 

10.klasse. 
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Temaer til kommende møder: 



Temaer til kommende 
møder. Hvilke 

områder/principper 
ønsker 

skolebestyrelsen at 
prioritere på 
kommende møder. 

 

Orientering 
og drøftelse  

20:25-
20:55 

 IT/mobil politik 
 Madpolitik 

 Værdiproces 
 SFO byggeri 

 Rusmiddel politik - 
gennemses 

 Årshjul for revidering af 

politikker 
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Evt. 

  
20:55- 

21:00 
 

 
Mødetidspunktet ændres 

fremadrettet til kl. 17.00-19.00 
  

 

 


