
Referat af SB-møde. 
 

Mandag den 17. maj 2021 - Teams 
 

Kl. 17:00- 19:00  
 

Deltager: Knud, Loa, Mette, Ane Katrine, Claus, Anna, Hanne Pia, Fie, Kris, 
Charlotte, Karsten og Lars 

 
Afbud: Mads. 
 

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 

  

 -Referat godkendt. 

  

3 

  

Elevrådet 

  

Orientering  

  

17:05-

17:15 

  

  

-Ingen meddelelser 

  

4 

  

Meddelelser: 

  

-      Skolens 

leder 

-      Formanden 

-      MED-

udvalget 

-      Fra skolen 

-      SFO 

  

   

  

Orientering 

  

17:15- 

17:35 

  

  

Skolens leder: 

-Karina Volmer er udtrådt af bestyrelsen Heidi 

Pribe Beck indtræder i stedet. Ny 

næstformand vælges på næste møde. SB-

medlemmerne bør gøre sig overvejelser om 

deres kandidatur. Hvis man ønsker at stille op 

som næstformand, skriver man til Knud.  

-Vi er i gang med at indkøbe nye pc´ere. 

Kvaliteten af de senest indkøbte skal 



vurderes. Det er muligt, at skolen bør købe 

nogle dyrere og bedre enheder næste gang.  

-Pt. er vi i gang med den obligatoriske 

trivselsundersøgelse for eleverne. 

 Personalet har netop besvaret den 

kommunale trivselsundersøgelse. 

-Budgetønsker er sendt til økonomiafdelingen. 

Følgende ønsker er indsendt:  

-Penge til møbler i SFO´en. 

-Penge til legeplads ved SFO´en. 

-Penge til akustiklofter og nye møbler i 

kantinen. 

-Penge til gardiner. 

 

-Der er opslået stillingsopslag til ansættelse af 

tre nye lærere og en børnehaveklasseleder.  

Indtil videre er der modtaget 19 – 20 

ansøgninger. 

-Fagfordelingen er i fuld gang. Færdig primo 

juni. 

 

 

Formanden:  

-Arbejder videre med at søge midler til 

multibane ved SFO´en. 

-Værdiprocessen: SB skal selvfølgelig 

præsenteres for det vindende projekt. 

 

    

MED-udvalg: 

-Personalets netop overståede 

trivselsundersøgelse behandles på næste 

MED-møde. 

-Arbejdstilsynet kommer på besøg d. 

18.05.21. 

 

Fra skolen:  

-Der er usikkerhed om, hvorvidt 8. årg.s 

Fyllatur kan gennemføres inden 

sommerferien. 

-Forhandlingerne om en lokalaftale med 

lærerkredsen er blevet flyttet til d. 26.05.21. 

 



Fra SFO: 

-Nyt projektforslag til SFO´en er sendt til 

byggeudvalget. Det er umiddelbart svært at 

gennemskue alle detaljerne. 

-SFO´en får besøg af arbejdstilsynet d. 

18.05.21. 

-SFO´en har fået afslag på ansøgningen til 

Rise Sparekasse. 

Håber at der er mere held med ansøgningen 

til en ny multibane hos Lokale og 

Anlægsfonden. 

-SFOén får besøg af konsulenter med henblik 

på indretning af legeplads mm. 

-Der bliver pt. ryddet meget op i Toftebo. 

-Har også søgt 100.000 kr. hos 

Nordeafonden, men der er ikke kommet svar. 

 

 

5 

 

Covid-19 – 

aktuel status 

 

 

Orientering, 

drøftelse 

 

17:35-

17:50 

 

-Test af eleverne forløber meget fint. 

-Der er indkøbt legeredskaber til 

frikvarterene, og det er taget godt imod af 

eleverne. 

-Skolens ledelse savner efterhånden 

personalemøder med fysisk fremmøde. ”Vi 

mangler at kunne se hinanden i øjnene”. 

-Lejrskolerne til Bornholm er aflyst. 

-Det bliver nok svært at gennemføre 

Fyllaturen inden sommerferien. KSO 

undersøger sagen nærmere. Fylla vil, med 

udgangspunkt i deres egne restriktioner, 

gerne sejle. 

-Skoledagens længde: Siden eleverne mødte 

ind på skolen efter nedlukningen, har alle 

klasser haft 25 lektioner/uge. Der kan i juni 

blive tale om en udvidelse af 

undervisningstiden for de større elever. 

 

-Sidste skoledag for afgangseleverne er 

fredag d. 18.06.21. Arrangementet bliver i et 

andet format end normalt. Nærmere 

information følger. 

 

          



6 Mad Orientering 

og drøftelse  

17:50-

18:00 

Opfølgning vedr. budgettildeling til forbedring 
af madtilbuddet.  

Status fra kommunalbestyrelse, og videre 
planlægning fra skolen. 
 

-Så længe skolen modtager tilskud fra 
kommunen har alle klasser fremadrettet en 

årlig temadag om mad. KSU bakker op om 
forslaget.  
 

   

 

7 

 

Værdiproces 

 

Orientering 

og drøftelse 

 

18:00- 

18:15 

 

Foreløbig status og videre proces. 

 

-Frølich og Brandenhoff blev valgt til at 

facilitere værdiprocessen. Begrundelsen ligger 

i projektets fokus på elevinddragelse. Dette 

går fint i tråd med de kommende 

aktionslæringsforløb i det nye A.P. Møller-

projekt. Vinderne vil gerne præsentere deres 

oplæg for den samlede skolebestyrelse. 

 

  

Tema: Køn 

 

 

Orientering 

og drøftelse 

 

 

18:15- 

18:35 

 

Indledende drøftelse i forhold til arbejde med 

køn.  

 

-Ønske om at køn har en fast plads på skolen. 

At skolen forholder sig til køn og 

kønsstereotyper.  Hvordan vi omgås hinanden 

og taler til hinanden? Hvordan opfattes vi, 

hvis vi falder uden for normen? Hvordan tager 

vi bedst hensyn til hinanden? 

 Emnet bør naturligt indgå i den kommende 

værdiproces. 

 Der kan fremadrettet være større fokus på 

”uge 6”.  
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Sorgplan 

 

 

Orientering 

og drøftelse 

 

18:35-

18:50 

 

Opdateret sorgplan for Marstal Skole – udkast 

er vedhæftet. 

 

-Drøftelse om håndtering af en konkret 

hændelse, der vedkom nogle elever på skolen. 

Hændelsen kan ikke placeres i skolens 



nuværende sorgplan. Skal det skrives ind i 

planen? 

-Når en medarbejder dør, bør det fremgå 

tydeligere, at eleverne inddrages mere i 

sorgbearbejdningen. 
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Evt. 

  

18:50- 

 

 

  

     

 
 

 

 
 
 

 
 

 


