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Referat tirsdag den 12. februar 2013 kl. 18.00 – 20.30. Mødested: Mødelokalet i blok A  

Referent Bent Jørgensen 

 
 
Vedtaget 
Deltagere: Bettina, Dorthe, Jane, Kim, Laila(Dorte er indkaldt), Benedikte, Helle, Lars, Thomas, Marie, Mina, Bent, 
Birgit,  
Fraværende: Bettina, Laila – Dorte var med til første punkt.  Mødeleder: Benedikte 
 

1. Sportsklasser 
Carsten og Thomas deltager 

Gennemgang af formål og optagelseskriterier m.m. 
Derefter drøftelse af projektet. 
 
Lars har efter mødet bedt om følgende tilføjelse til 
referatet: 
”Lars argumenterede for at optagelseskriterierne 
kunne medføre en større inklusionsopgave i øvrige 
klasser, da eleverne i sportsklasserne bliver 
sammensat af elever, der er velfungerende og 
skoleparate”.  
 

2. Underskrivning af referat 
 

 

Underskrevet 

3. Meddelelser/orientering 

 

 

 Formand 
 

Kim: 
 Trafik. 

I FAA søndag den 10.02.13 var der en artikel 
om trafik. Her blev der bragt udtalelser fra 
skolebestyrelsesformand. Der var en kort 
replik fra Kim vedr. lys og trafikforhold på 
ørbækvej og vedr. snerydning ift. kantstene 
og cykelstier. 

 Ressourcetildeling:  
Kim orienterede om de læserbreve der har 
været i FAA mellem forskellige 
skolebestyrelsesformænd. Et flertal i udvalget 
Børn og Unge nedstemte forslag om 
garantiordningen og besluttede at fastholde 
nuværende principper. Pengene skal følge 
barnet, klassestørrelse på 26 elever og den 
socioøkonomiske model. 

 Kim orienterede om dialogmødet om en 
sammenhængende børn og ungepolitik. 
 

 Skoleledelse 
 

BV: 
 Innovationsugen er i fuld gang. I morgen 

kommer 17 – 18 forældre for at sparre med 
eleverne omkring idéerne. 

 Der arbejdes netop nu med skolens 
udviklingsplan bl.a. i Pæd. Råd den 13/2. Der 
arbejdes ligeledes med udvikling af valgfag/P-
fag.  
 

 Thomas, Klaus og Birgit er netop nu på fælles 
forhandlingskursus. Dette er et kursus 
arrangeret af Svendborg Kommune og 
Lærerkredsen i fællesskab. 

 Invitation til lokal Skolerigsdag udleveret. 
 

BJ:  
 Husk økonomiudvalgsmøde den 7. marts kl. 

16.00 – 18.00. Dorthe og Kim deltager.  
 Vi er i gang med et pilotprojekt, hvor eleverne 

i to klasser skal arbejde med HVER deres 
computer – altså 1 : 1 løsning. Samtidigt vil 
alle programmer og data være placeret i 
Skyen. Lærerne i de pågældende klasser 
arbejder netop nu med disse programmer. 
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Ret hurtigt efter vinterferien udleveres 
computerne til eleverne 

 
 

 Medarbejdere  Thomas, Klaus og Birgit er netop nu på fælles 
forhandlingskursus. Dette er et kursus 
arrangeret af Svendborg Kommune og 
Lærerkredsen i fællesskab. 

 
 

 Øvrige forældrevalgte 
 
 

Der bør afsættes mere tid til diskussion, når vi har 
indkaldt personale til et punkt. Specielt tænkes på 
punktet ”Sportsklasser” i dag og ”Arbejdet med de to-
sprogede elever” på sidste møde. 
 

 Elever Elevrådet planlægger en skolefest. 
Repræsentanter fra elevrådet ”kommer ind” for 
drøftelse af et budget. 
 

4. Årsmøde og beretning 
 

Kim havde lavet et oplæg til årsberetning og et forslag 
til mødestruktur. Dette blev gennemgået og drøftet.  
Det blev besluttet at nedsætte et udvalg, der i uge 9 
vil arbejde videre med punktet. Udvalget består af 
Kim, Benedikte, Helle(måske) og Birgit. 
Kim indkalder til et møde. Dato findes via en Doodle. 
Det blev besluttet, at fokus skal være at få flest mulige 
forældre til at deltage og herefter at afsætte mest 
mulig tid til, at DE giver deres input til bestyrelsen. 
Forslag om elevinddragelse evt. fremlæggelse af 
innovationsprojekter samt om drøftelse af flg. temaer: 
ombygning, IT, sportsklasser, LOMA… 
 
Bemærk:  

 Evaluering af den nye skolestruktur 

kan også tænkes ind i dette 
årsmøde!! 

 Vi kunne overveje at afholde 
evalueringen som en ”bip-
evaluering” – hver forælder(eller en 
gruppe) sidder med en bipper og kan 
bippe sit svar på konkrete 
spørgsmål. 
(BV har reserveret clicker-systemet) 

 
 

5. Kommunikation og hjemmeside 
Udfyld venligst bilag 1 herunder inden mødet. 
Skemaet er fra ”Bedst på nettet” 
 

Udsat.  
Bent fik dog de nu udfyldte skemaer, som så danner 
grundlag for forbedringer af hjemmesiden. 
Punktet tages op igen på næste møde. 
 
 

6. El-cigaretter – se evt. denne hjemmeside: 
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/07
/31/203705.htm?rss=true 
Drøftelse af brugen af ovennævnte cigaretter her på 
skolen. Her tænkes både på elevers og læreres brug.  
 

Punktet udsat 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelt  

 

 

 

 

 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/07/31/203705.htm?rss=true
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/07/31/203705.htm?rss=true
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Kære skolebestyrelsesmedlemmer. 

Som forberedelse til vores bestyrelsesmøde på tirsdag, hvor et punkt på dagsordenen 

er skolens hjemmeside, bedes I udfylde nedennævnte skema. 

Derudover må I også meget gerne have gode råd med til web-masteren. 

Mvh 

Bent 

  
Meget 

enig 
Enig Uenig 

Meget 

uenig 

Ved  

ikke 

1 Hjemmesiden giver alt i alt et positivt 

helhedsindtryk. 
     

2 Kvaliteten af hjemmesidens indhold er høj.      

3 Det er nemt at finde rundt på hjemmesiden.       

4 Teksterne på hjemmesiden er skrevet i et klart 

og letforståeligt sprog. 
     

5 Jeg fandt let det, jeg ledte efter.      

6 Jeg oplever, at hjemmesiden er hurtig og virker, 

som den skal uden at lave fejl. 
     

7 Hjemmesiden indeholder det, jeg har behov for.       

8 Hjemmesiden giver mig fordele, som jeg ikke kan 

opnå på andre måder (f.eks. via telefon, 

brev/mail eller personlig kontakt). 

     

Gode råd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


