
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 11. november 2019 

Kl.19:00- 21:00 

Til stede: Knud, Mette, Gitte, Karina, Katja, Leif, Rie, Carl, Frederik, Karsten og 

Lars.     

Afbud: Loa og Charlotte 

Ikke til stede:  

 

 

 

 

Emne (og ansvarlig) Indstilling Tid Beslutning – hvem gør hvad 

 

1 
 

 

Valg af ordstyrer 

 

Beslutning 

 

19:00-
19:05 

 

 

Mette blev valgt til ordstyrer. 

 

2 

 

Godkendelse af 
referat fra sidste 
gang, samt dagens 

dagsorden 
 

 

Beslutning 

 

19:05-
19:05 

 

Referat godkendt. 

 
3 

 

 
Ny formand 

 
Beslutning 

 
19:05-

19:15 

 
KSO redegjorde for reglerne i 

forbindelse med valg af ny formand. 
-Knud blev valgt til formand. Valget 
af næstformand blev udskudt til 

næste møde. 
 

 
4 

 
Elevrådet 

 
 

 
Orientering 

 
19:15-

19:20 

 
Ingen meddelelser 

 
5 

 
Meddelelser: 

- Skolens leder 

- Formanden 
- MED-udvalget 

- Fra skolen 
- SFO 

 

 
Orientering 

 
19:20-
19:35  

 
Skolens leder: 
Ansættelse ny lærer: Mads Kyrsting 

er blevet ansat som lærer på skolen 
med start fra d. 01.12.19 

 
IT: Cromebooks/PC´er forventes 
indkøbt i regnskabsåret 2019.  

 
AULA: Vi ”går live” mandag d. 



 

 

18.11.19. hvis alt er klart.  
Onsdag d. 13.11.19 er der kursus i 

Aula for skolens personale. Intra vil 
stadig være tilgængeligt i en kort 

periode efter d. 18.11.19. 
 
Budget 2020 – primo december: 

-Skolen mister ca. 150.000,- i 2020 
pga. manglende fremskrivning på 

driften.  
-Skolen forventer øgede udgifter til 
elever i eksterne skoletilbud. 

-Kommunen indstillet på at se på 
muligheden for at revidere skolens 

tildelingsmodel. 
 
Formanden: Ingen meddelelser. 

 
MED-udvalget: 

Løbende sager, som MED-udvalget 
har fokus på: 

 Fokus på det gode 

arbejdsmiljø 
 Ventilation 

 Mørklægningsgardiner 
 Kommunikation. 
 Arbejdspres, travlhed 

 Fagfordeling 
 

Fra skolen: 
- Der er fortløbende fokus på 

arbejdsmiljøet. 

- Skolens værdier er blevet 
diskuteret på et fællesmøde. 

- Lige nu er lærerne i 
udskolingen  optaget af 

arbejdet med 
uddannelsesparathedsvurderin
ger (UPV) og elevplaner. 

- Der er samtaledag tirsdag d. 
12.11.19 

- Smartboardene i udskolingen  
er slukket i frikvartererne for 
at give mere ro. Elevrådet 

opfordres til at komme med 
forslag til alternative 

aktiviteter 
 
SFO: Ingen meddelelser 

 



 

 

 
6 

 
Feriekalender 

 
Drøftelse 

og 
beslutning 

 

  
Feriekalender 2020/2021 og 

2021/2022 blev gennemgået og 
godkendt. 

 

 

7 
 
 

 

AP Møllen fonden – 
status ny ansøgning 
 

 

Orientering 

 

19:35- 
19:45 

 

KSO giver status:  
Udviklingsgruppen har besluttet at 
ansøge A.P. Møller-fonden om midler 

til et nyt udviklingsprojekt, der skal 
være med til at forankre det netop 

afsluttede.  
Hovedvægten i den nye 
projektansøgning vil blive lagt på 

aktionslæring i fagteam og 
afdelingsteam. Desuden vil der blive 

lagt vægt på uddannelse af 
teamledere blandt lærerne/ledelsen, 
samt yderligere uddannelse af 

ledelsen. 
 

 
 

8 

 
 

SFO - status 
 

 
 

Orientering  

 
 

19:45-
20:00 
 

 
 

SFO-projekt: 
-SFO-byggeriet forventes i udbud 
indenfor overskuelig fremtid. 

Detaljerne er på plads.  
Til fremtidige byggemøder skal der 

vælges et nyt SB-medlem. 
 
 

 
9 

 

 
Evaluering af 

spisning i kantinen 
 

 
Drøftelse 

 
20:00- 

20:15 

 
Eleverne har i en periode spist i 

kantinen. KSO giver tilbagemelding 
som drøftes. 

-Det har som udgangspunkt været 
hyggeligt at spise sammen, men 
også meget uroligt og støjende. 

-De klasser der altid har brugt 
kantinen til deres frokost, har følt sig 

presset af andre. Der har været for 
mange elever i kantinen. 
-Hvis der i fremtiden skal være 

mange elever i kantinen, blev det 
foreslået, at man sætter 

lyddæmpende materiale op i lokalet, 
og forsøger sig med en delt 
frokostpause. 

 

     



 

 

10 Skolen er tildelt 
midler til madtilbud.  

 
Der er afsat kr. 

100.000 i hvert af 
årene 20 og 21, 
samt 50.000 i 22 og 

23 til forbedring af 
madtilbuddet på 

Marstal Skole, som 
skal foregå i 
samarbejde med 

skolebestyrelsen. 
 

 

Drøftelse 20:15- 
20:45 

Drøftelse af ønsker og proces i 
forbindelse med bevilling: 

-Det formodes at pengene er givet 
til at højne standarden af kantinens 

udbud, men umiddelbart er pengene 
ikke øremærkede på forhånd. De 
kunne evt. også bruges til at 

forbedre akustikken i lokalet. 
-Elevrådet opfordres til at komme 

med en tilbagemelding på, hvilket 
udbud eleverne ønsker i kantinen. 
-Dialogen med KSU skal etableres 

hurtigst muligt for at få sat 
processen i gang. 

 

 

11 

 

Status – mobilfri 
skole med henblik på 
evaluering omkring 

årsskiftet 

  

20:45-
21:00 
 

 

-Ordningen med mobilfri skole skal 
evalueres. 
Evalueringen skal danne grundlag 

for skolens fremtidige mobilpolitik.  
 

 
12 

 

 
Evt. 

   
-Der skal etableres et møde mellem 

skolen og det omgivende samfund. 
-Der kan blive brug for et ekstra SB-
møde i december. Ledelsen melder 

en dato ud. 

 

13 Personsager: Ingen. 


