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Tirsdag den 13. september 2022 kl. 19.00-21.00 - afdeling Lundby  
 
Til stede: Freya, Charlie, Stinne, Bjørn, Lene A, Søren, Stephan, Marianne, Jonas, Lars, Line K. 
Kasper og Lina 
 
Afbud: Charlie 
 
Pkt. 1  
Godkendelse af dagsorden og referat 
 
Dagsorden og referat blev godkendt. 
 
Pkt. 2  
Nyt fra skolens ledelse, medarbejdere, elevråd og formand 
Formålet med punktet er at bestyrelsen, fra de fire perspektiver, får et indblik i skolens hverdag 
siden sidste bestyrelsesmøde.  
 
Skolens ledelse: 
Orientering om anvendelse af §16d (forkortelse af skoledagen på 2 timer) på Tåsingeskolen i 
skoleåret 2022-23 med udtalelse fra skolebestyrelsen blev godkendt.  
På kommuneniveau er der ved at blive set på den nye ”meddelelsesbog”. Introduktion 
forventes på slutningen af skoleåret. ”Meddelelsesbogen” er en erstatning for ”Min 
uddannelse”. 
Emneugeplanlægning er i fuld gang. 
Flere klasser er for tiden på lejrskole. 
Revidering af skolens hjemmeside er i fuld gang.  
Der har været brandøvelse på både Lundby og Sundhøj. 
Tek-cafe starter på Lundby i den kommende uge. 
 
Medarbejdere: 
I Centerafdelingen planlægges emneugen. 
Hver uge er besøg af en terapi-hund i Centerafdelingen.  
Aktuelt har vi ”Alle børn cykler”. 
Læseklub for 4. – 9. årgang er på vej til at blive startet som et nyt tilbud til elever, som elsker at 
læse. 
 
Elevråd almen:  
Freya har sammen med andre elever deltaget i optagelsen af video til skolens nye hjemmeside. 
6. klasserne på Sundhøj har været på lejrskole i Sønderborg. De havde en dejlig tur. 
Freyas klasse var på Sund Sex skolen i sidste fredag fra kl. 9 – 13. 
Torsdag i sidste uge var der skolefodbold i Odense. Drengene vandt deres 2 kampe. Pigerne 
tabte desværre begge deres kampe. 
9. klasserne er på skift på besøg på Naturskolen for tiden. 
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Pkt. 3  
Hvordan arbejder vi med at styrke klassefællesskabet – i et fælles lærer- og lederperspektiv             
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen hører nærmere om skolens arbejde med at styrke 
klassefællesskaberne. Herunder både fra et lærer- og lederperspektiv – hvordan styrker og 
hjælper man hinanden i den professionelle del. Det er lærer Stinne Rex Larsen og viceskoleleder 
Lina Johansen der fremlægger punktet.  
 
I Svendborg Kommune arbejder vi med mangfoldige læringsfællesskaber som tager sit 
udgangspunkt i bla. Salamanca-erklæringen. 
Stinne viste, hvordan hun og hendes team arbejder med læringsfællesskaber i klassen/på 
årgangen.  
På alle niveauer i Svendborg kommune bakkes der op omkring de mangfoldige læringsmiljøer. 
Især har sparring/kursusvirksomhed fra PPR på mange forskellige felter stor betydning for 
arbejdet med at kvalificere vores klassefællesskaber. 
 
Pkt. 4  
Budget 2023                       
Formål med punktet er at eventuelle budgettemaer drøftes.   
 
Budgetsituationen drøftet. Der arbejdes videre med udarbejdelsen af budget 2023 
 
Pkt. 5  
Skal vi have et forældreforedrag i dette skoleår?                 
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen drøfter om der igen i dette skoleår skal afholdes 
et forældreforedrag for skolens samlede forældregruppe.  
 
Stikord: Krop og seksualitet - Forstå dit barn/din teenager - Kønsidentitet og seksualitet – 
selvværd - kropsideal  
 
Arbejdsgruppe: Stephan, Freya og Lina (tovholder). 
 
Pkt. 6  
Placering af de fysiske skolebestyrelsesmøder fremadrettet               
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen den fysiske placering af møderne fremadrettet.   
 
Skolebestyrelsen ønsker at afvikle møderne på forskellige lokaliteter. 
 
Pkt. 7  
Årshjulet og evt.  
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.  
 
Punkter til skolebestyrelsesmødet i oktober:  
Det funktionelle læsesyn og nyt fra arbejdsgrupperne (foredrag og skolemad) 
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Pkt. 8 - Evt.  
 

a. Arbejdsgruppe: Bjørn, Jonas og Kasper undersøger mulighederne for en ny madordning. 
b. Papirløse skolebestyrelsesmøder fungerer bortset fra, at selve dagsordenen ønskes 

printet. 
c. Ombygning af ungemiljøet tænker skolebestyrelsen skal søges hvert år. 

 
 
 
 

 


