
Referat Skolebestyrelsesmøde 
 

Torsdag den 23. september 2021 – Fysisk på skolen 
 

Kl. 17:00- 19:40  
 

Deltager: Lars, Karsten, Lisbeth, Charlotte, Claus, Knud, Anne Katrine, Mette, 
Signe, Mads 

 
Afbud: Loa, Anna 
 

Ikke til stede: 
 
 

  

  

  

Emne (og 

ansvarlig) 

  

  

Indstilling 

  

Tid 

  

Beslutning – hvem gør hvad 

  

  

1 

  

  

Valg af 

ordstyrer 

  

Beslutning 

  

17:00-

17:05 

  

  

Lars 

  

2 

  

Godkendelse af 

referat fra 

sidste gang, 

samt dagens 

dagsorden 

  

  

Beslutning 

  

17:05-

17:05 

  

Referatet godkendt 

  

3 

  

Elevrådet 

  

Orientering  

  

17:05-

17:15 

  

  

Elevrådet har fortsat ønske om et rum 

hvor de kan slappe af og hygge sig i 

frikvarterene. Det kunne være med en 

sofa, sækkepuder og nogle spil. Det er 

mest overbygningseleverne, der ytrer 

ønske om et hyggerum.  

Elevrådet har et ønske om et større udvalg 

i kantinen, de nævner: kyllingehorn 

muslibarer og iste. 

Desuden ville de gerne have installeret en 

kortautomat til betaling. 

KSO tager initiativ til et møde med 

elevrådet vedr. madudbuddet i kantinen 



Elevrådet ønsker sig nye 

blandingsbatterier i gymnastiksalenes 

omklædningsrum, så varmen bedre kan 

reguleres. 

Derud over ønsker de skohylder uden for 

selve omklædningsrummet. 

Der er stor opbakning fra elevrådet til at 

fejre skolens 50 års jubilæum med en fest. 

Elevrådet ønsker at julestævnet i Hallen 

bibeholdes. 

 

  

4 

  

Meddelelser: 

  

-      Skolens leder 

-      Formanden 

-      MED-udvalget 

-      Fra skolen 

-      SFO 

  

   

  

Orientering 

  

17:15- 

17:35 

  

Skolens leder: 

 

Eleverne fra 9- 12 år skal fortsat testes for 

Covid 19 en gang om ugen. De 12 -15 

årige der ikke er færdigvaccinerede skal 

testes en gang ugentligt. Det drejer sig om 

10-20 elever.  

Det er frivilligt om eleverne lader sig teste 

og det skal være med tilsagn fra 

forældrene. Testningen forventes at 

stoppe pr. 1. januar. 

 

Det forventes at Ærø Madservice begynder 

at levere to varme måltider til kantinen fra 

uge 43. 

De kan max levere 100 portioner. 

KSO er inviteret til en drøftelse i 10 klasse 

for at diskutere om de igen må have lov at 

gå i Brugsen og handle. 

 

Indskolingen oplever en stor opgave 

vedrørende inklusion, hvor der er enkelte 

elever som kræver en betydelig indsats.  

Ledelsen arbejder på at finde løsninger og 

har inviteret samtlige teams i indskolingen 

til møde derom. Desuden modtager 

personalet sparring fra pædagogisk leder 

Lisbeth Risom og PPR. 

Herunder bemærkes også, at det kan have 

stor økonomisk konsekvens for skolen, 



hvis der er elever som skal tilbydes et 

andet tilbud end Marstal Skole.  

 

 

Ved det netop indgåede budgetforlig blev 

skolen tildelt 1 million kroner til ekstra 

forberedelsestid til lærere og pædagoger. 

Der blev givet 250.000 til nyt inventar til 

den nye SFO, samt 650.000 til etablering 

af legeplads i forbindelse med ny SFO. 

Desuden er der afsat 788.000 kr. til 

omlægning af parkeringsforhold ved 

Marstal skole. 

Teknisk afdeling skal arbejde vider med at 

forbedre tilkørselsforholdene ved skolen. 

 

 

 

 

Formanden:  

 

Det netop indgåede budget forlig var 

meget positivt for Marstal skole og SFO. 

Formanden forslår at 

inklusionsproblematikken i indskolingen er 

et emne der bør tages op til politisk 

drøftelse, da det også har økonomiske 

konsekvenser for skolen hvis et barn skal 

modtage et skoletilbud i en anden 

kommune. 

    

MED-udvalg: 

 

Intet 

 

Fra skolen: 

 

Intet 

 

Fra SFO: 

 

I SFOen er man meget glade for det 

indgåede budgetforlig og at SFO byggeriet 



ikke var en del af de anlægsudgifter, der 

skulle udsættes til 2025. 

Det forventes stadig at tidsplanen for 

byggeri og nedrivning af de eksisterende 

bygninger holder. 

Der er planlagt nedrivning i uge 43, 

hvorfor SFO personalet tømmer Toftebo i 

weekenden før efterårsferien. 

SFOen har fået råderet over det tidligere 

arbejdsrum for mellemtrinnet, som har 

direkte udgang til skolegården og ligger 

tæt på de nye toiletter. 
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Frihedsgrader  

 

 

Orientering, 

drøftelse og 

beslutning 

 

17:35-

18:15 

 

Følgende frihedsgrader er udmeldt fra 

undervisningsministeriet, og 

skolebestyrelsen skal forholde sig dertil. 

Anbefaler skolebestyrelsen at der gøres 

brug af mulighederne – og hvorledes. 

 

Formelt træffes endelig beslutning af 

kommunalbestyrelsen. 

 

Frihedsgrader: 

 

1) At der ikke skal udarbejdes 

elevplaner 

2) At der ikke udarbejdes 

kvalitetsrapporter af skolens ledelse 

3) At kravet om kompetencedækning 

kan fraviges til fordel for få lærere i 

klassen  

4) At al understøttende undervisning 

kan konverteres til andre 

undervisningsaktiviteter 

Vedr.1 

Skolebestyrelsen anbefaler at der ikke 

fremadrettet skal udarbejdes elevplaner. 

Der skal derimod udfærdiges et skriftligt 

notat fra skolehjemsamtalerne og tilbydes 

behovssamtaler. 

Vedr. 2  



Ingen ændringer 

Vedr. 3  

Er delvist igangsat 

Vedr. 4 

Skolebestyrelsen anbefaler at man 

nedsætter undervisningstiden med tre 

lektioner for 0. og 1. klasse og to lektioner 

for 2. klasse. Samt én lektion for 

resterende klasser. Der er ikke ændringer 

for 10. klasse. Pr. 1. januar.  

 

 

 

6 

 

Lektiepolitik 

 

Drøftelse 

og 

beslutning 

 

18:15- 

18:30 

 

Skolebestyrelsen er enige om at der skal 

udarbejdes en lektiepolitik på Marstal 

skole. 

Lektiepolitikken skal udfærdiges sammen 

med lærerne og foreligges 

skolebestyrelsen til godkendelse når den 

ligger klar. 

 

7 

 

Værdiproces 

 

Drøftelse 

 

18:30-

18:55 

 

For at sikre forankring af værdiprocessen 

nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: 

1 lærer/værdiambassadør 

Karsen Solberg 

Anne Katrine Vig 

1 elev fra elevrådet 

 

 

 

8 

 

Børnefødsels- 

dage 

 

 

Drøftelse 

og 

beslutning  

 

18:55- 

19:05 

 

Skolebestyrelsen er enige om at der skal 

være en generel udmelding om 

børnefødselsdage. 

Knud renskriver et forslag og rundsender 

til de øvrige medlemmer til kvalificering. 

 

 

 

9 

 

 

Planlægning af 

jubilæum 

 

Drøftelse 

 

19:05- 

19:20 

  

I forlængelse af seneste møde, hvor der 

var opbakning til fejring, skal der 

nedsættes en arbejdsgruppe.  

 

Arbejdsgruppen består af: 



3 lærere 

Claus Svane 

Mette Stjernholm 

Knud Borck 

1 elevrådsrepræsentant 
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Kommende 

møder og 

temadag 

 

Drøftelse 

og 

beslutning 

 

19:20- 

19:35 

 

Skolebestyrelsen beslutter at afholde en 

temadag i begyndelsen af 2022. Det er et 

ønske at dagen lægges på en hverdag og 

KSO undersøger om det er muligt at 

frikøbe skolebestyrelses medlemmer fra 

eget job. 

Mødefrekvensen fortsætter som nu med 

ca. 8 årlige møder i tidsrummet 17.00-

19.00 

Der vil fremover blive holdt formøder for 

de forældrevalgte mellem kl 16.00 og 

17.00, hvor dagsordenen gennemgås og 

man afstemmer holdninger. 

Der opfordres til færre emner på 

dagsordenen og dermed mere tid til 

diskussion. 

Sideløbende kan skolebestyrelsen 

nedsætte arbejdsgrupper, der arbejder 

mellem møderne. 
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Eventuelt 

 

Orientering 

 

19:35- 

19:40 

 

Skolebestyrelsen mangler en suppleant. 

Her skal findes en løsning. 

 

Næste møde er mandag d. 8. november.   

 

 

 

_____________________________         ____________________________ 
 

_____________________________         ____________________________ 
 

_____________________________         ____________________________ 
 

_____________________________         ____________________________ 

 



 

 
 

 

 
 


