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1. Møde vedr. planlægning af anlægsopgaver. 

Hanne Klit og Arne Ebsen fra UBU deltager 
sammen med B&U-chef Jan Præstholm og 
skolechef Helle Hansen i drøftelsen af dette punkt 
på baggrund af skolebestyrelsens henvendelse til 
det politiske udvalg 
 

De 7 forskellige bygningsscenarier blev 
gennemgået. Efter mødet med Hanne Klit, Arne 
Ebsen, Jan Præstholm og Helle Hansen besluttede 

skolebestyrelsen at indstille scenarie 3 som 
skolens ønskescenarie. Facts om dette scenarie:  

 Loma og naturfagslokaler integreret i 
eksisterende bygningsmasse og 
sammentænkt med løsning af øvrige 
lokalemæssige udfordringer opstået som 
følge af det forøgede antal elever og 

ansatte på skolen 

 Pris ca.19. mio.  
 Byggeriets varighed ca. 18 – 24 mdr. 
 Scenariet udarbejdet i dialog med skolens 

personale. 
 

2. Underskrivning af referat  
fra 18. jan. 2012 

Underskrevet 

 
3. Meddelelser/orientering 

 

 Formand 
 

 Der har været afholdt dialogmøde. Se 
tidligere udsendte referat. 

 
 Skoleledelse 

 
 Skolen har fået bevilget 447.630 kr. til 

indkøb af møbler til tre af vores 
fællesrum i blokkene + til indkøb af 
stole og borde til fællessamlinger 

 Der har været afholdt velbesøgt intro-
møde på 10. klassecenteret.  

 Vi afholder årgangstemauge med 

fokus på det praktisk/musiske op til 
vinterferien på Marslevvej 

 Medarbejdere 
 
 

 Der har været en god, positiv artikel i 
avisen om 10. klassecenteret 
 

 
 Elever Ingen til stede. 

4. Resursetildelingsmodel 
Vi skal afsende høringssvar til børn og 
ungeudvalget inden 16/2 jf. bilag 

 
 

Det blev besluttet, at følgende synspunkter skal 
indgå i høringssvaret:  

 rimeligt at lade socialpædagogstillingerne 
indgå i ressourcetildelingsmodellen, 
såfremt den socioøkonomiske faktor 

fortsat indgår i modellen  

 den socioøkonomiske faktor skal ikke 
reduceres for vores skole, da der ikke er 
nogen tvivl om, at vi har væsentlige 
udfordringer med vores 
elevsammensætning 

 evt. beslutning om ændret fordeling af 
resurserne i forhold til socioøkonomiske 

faktorer bør træffes af de politikere, der 
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har besluttet skolestrukturen 

 BV laver ud fra ovennævnte forslag til et 
høringssvar. 

 
5. Årsmøde 

Vi skal drøfte placering og indhold af mødet.  
Der er forslag om at afholde mødet 29/3 
Vi skal overveje, hvad forældrene skal have ud af 
at deltage og hvad skolebestyrelsen skal have ud 
af forældrenes deltagelse i mødet.  

19.15 -19.30: pause 

 

Årsmødet afholdes den 29. marts 2012. 
Indholdet bliver: 

 Skolens byggeprojekt evt. m/ deltagelse 
af politiker 

 LOMA – projektet – herunder skolens 
sundhedsprofil 

 Attraktivt ungemiljø 
 Skolens målsætninger omkring IT og 

medier 
 Skole-/hjemsamarbejdet 
 Fællesarrangementer på skolen i 

kommende år 
 Dialog med/mellem fremmødte forældre 

Der blev nedsat arbejdsgruppe bestående af JW, 

KC, BH, BV, som fik til opgave at udarbejde 

forslag til indbydelse og plan for mødet. 
6. Informationsstrategi 

Vi skal drøfte, hvordan skolebestyrelsen kan 
imødekomme det behov, der kan være for 
information til forældrekredsen 
19.50 

 

Skolebestyrelsen ønsker at styrke informationen 
fra skolebestyrelsen til forældrene.  
I første omgang forfatter Jane og Kim i fællesskab 
et nyhedsbrev. 
 

7. Politik/pricipper vedr. trivsel og sundhed 
Drøftelse af forslag fra skoleledelsen (Se bilag) 
herunder evt. alkoholpolitik vedr. 
forældrearrangementer. Skoleledelsen foreslår, at 
drøftelsen vedr. alkohol udsættes til behandling af, 
hvordan den netop vedtagne mad- og 
måltidspolitik skal udmøntes.(se s. 10 på dette 
link: 
http://emergency.ipapercms.dk/SvendborgKommu
ne/Hjemside/OmKommunen/Politikker/QRMadMltid
Politik/MadMltidPolitik/ ) 

Principperne vedr. trivsel og sundhed vedtaget. 
Kan nu ses på skolens hjemmeside. 
 
Drøftelsen vedr. alkohol udsættes til behandling 
af, hvordan den netop vedtagne mad- og 

måltidspolitik skal udmøntes.  

  

8. Lejrskoler/klassekasser 
Pæd. Råd har meldt tilbage. Beslutning 

Skolebestyrelsen vedtog principperne uændret. 

Pæd. Råds ønsker om økonomiske rammer for 
afvikling vil blive inddraget i det kommende 
budgetlægningsarbejde, som skal drøftes på 
næste møde. 
 

9. Udviklingsplan 2012-13 
Kort orientering og drøftelse. 
 

BV orienterede, om at det i øjeblikket undersøges, 
om den nuværende organisering af undervisning 

og teamsamarbejde bør ændres. 
10. Eventuelt En forælder vil gerne have taget trafikforholdene 

op omkring fodgængerfeltet på Ørbækvej.  
Kim tager kontakt til denne forælder. 

 
 

SKOLEBESTYRELSE 

10/8  

12/9 Skole-hjemsamarbejde, samværsregler, LOMA-drift 

11/10 Budget 2011, , samværsregler,  

17/11 lejrskoler/skolerejser, Skole-hjemsamarbejde, omsorgsplan, evaluering, mad/måltidspolitik 

19/12 Bygninger, resursetildeling 

4/1 Budget,UP, sundhedspolitik (herunder alkohol), trivselspolitik, skole-hjem-samarbejde, 
samværsregler,  

18/1 Overgangsarbejde/klassedannelse., blå mandag, årsmøde, 

13/2 Klassekasser, lejrskoler, evaluering resursetildeling, UP, sportsklasser,  

http://emergency.ipapercms.dk/SvendborgKommune/Hjemside/OmKommunen/Politikker/QRMadMltidPolitik/MadMltidPolitik/
http://emergency.ipapercms.dk/SvendborgKommune/Hjemside/OmKommunen/Politikker/QRMadMltidPolitik/MadMltidPolitik/
http://emergency.ipapercms.dk/SvendborgKommune/Hjemside/OmKommunen/Politikker/QRMadMltidPolitik/MadMltidPolitik/
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13/3 UP, IT-strategi, budget 

26/4 Skolefoto-firma, inklusion/differentiering,  

18/6   

 førstehjælpskurser, forslag om forældrekurser, Forældreønsker om garderober/knager inde i 

klasserne, retningslinjer ang. rygning både elever og personale, Netværksdannelse, forskudte valg 

Referent: Bent Jørgensen 


