Referat skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 14. december 2017 kl. 18.00-19.25 (Udskolingsgangen - Sundhøj)
Tilstede: Lene K., Stinne, Mathilde, Tina, Lene, Mie, Anders, Lina og Kasper
Afbud fra: Rudi, Mette og Bertram
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet 1.
november 2017.
Referatet blev godkendt. Dagsordenen blev ændret ift. punkt 3, som blev til et
beslutningspunkt, da skolen har modtaget de sidste tal fra forvaltningen for økonomien for
2018. Således er de budgetter der fremlægges i punkt 3 klar til beslutning, såfremt de kan
godkendes af skolebestyrelsen.
Pkt. 2
Overgangen til det videre skoleforløb – hvor søger vores elever hen og hvordan ser succesraten
ud?
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens elevers overgang til det
videre skoleforløb. Herunder også hvordan succesraten i forhold til at gennemføre en
videregående ungdomsuddannelse ser ud. Punktet fremlægges af UU- vejleder Peder Larsen og
Lone Boisen.
Peder Larsen og Lone Boisen fremlagde tal fra de seneste 4 år ift. de elever der er dimitteret
fra Tåsingeskolen, herunder Centerafdelingen. Fremlæggelsen viste, at stort set alle elever
der dimitterer fra almenskolen er i en videregående uddannelse. Ligeledes fremlagde Peder
en oversigt over de valg eleverne tager efter 9. klasse og 10. klasse.
For Centerafdelingens elevers vedkommende ser det lidt anderledes ud, idet det er lykkes at
give langt de fleste elever en afgangsprøve, men det ser ud til at de videregående
uddannelser generelt har svært ved at støtte eleverne så tilstrækkeligt, at eleverne kan
gennemføre ordinære videregående ungdomsuddannelser.
Pkt. 3
Budget 2018 foreløbige udgave – se bilag
Formålet med punktet er en overordnet gennemgang af det foreløbige budget for 2018 der
forventes godkendt på januar mødet. Punktet fremlægges af Thomas Karlo og Kasper.
Det endelig forslag til budget 2018 blev fremlagt af Thomas Karlo Jørgensen og Kasper Føns.
Kasper bemærkede, at der må forventes ændringer i budget 2018, grundet den økonomiske
udfordring, der er meldt ud af kommunens politikere og direktion.
Efterfølgende blev det fremlagte budget vedtaget.
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Pkt. 4
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.
Ledelse
 8.b har lige vundet FAA skoleavis konkurrence  - se dagens avis
 Nyt holddlingstilbud på skolen – mere om dette tilbud på bestyrelsesmødet i februar.
 Lucia er netop overstået på både almen og centerafdeling. Luciakoret var også på
Valdemars Slot i søndags og på plejehjemmet i onsdags.
 Der er sat gang i indkøb af nye stole til udskolingens elever i almenskolen.
Medarbejdere
 Der er opstartet en ny gruppe i centerafdelingen, idet der er indskrevet flere elever.
 Elevrådsjulefest i Centerafdelingen er netop afholdt, hvilket gik rigtig godt.
 Årlig juleklippedag på almenskolen er også netop afholdt til stor glæde for alle.
 Klasserne på 0. årgang er netop fordelt på almen Sundhøj.
 Terminsprøver er netop afsluttet i udskolingen.
Næstformanden
 Julebrevet er klar – der skal vedhæftes den brochure SB har udarbejdet.
 Anders orienterede om dialogmødet, hvor Tåsingeskolen havde rejst et debatpunkt
omkring en fælles alkoholpolitik på skolerne.
Elevrådet
 Vil gerne have sat udbuddet i skoleboden på dagsordenen i SB.
Pkt. 5
Årshjulet
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet blev revideret.
Pkt. 6
Evt.

