Referat skolebestyrelsesmøde
Mandag den 4. september 2017, kl. 19.00-21.00 (Lundby)
Tilstede: Rudi, Lina, Lene, Stinne, Lene, Tina, Mie, Anders og Kasper
Afbud: Mette
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet 13. juni
2017.
Referat og dagsorden godkendt.
Pkt. 2
Konstituering - valg af formand og næstformand for kommende skoleår.
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen, jf. forretningsorden, vælger formand og
næstformand for kommende skoleår.
Rudi og Anders blev genvalgt som henholdsvis formand og næstformand for skolebestyrelsen
for kommende skoleår.
Pkt. 3
Nyt fra skolens ledelse, medarbejdere og formand.
Formålet med punktet er at bestyrelsen, fra de fire perspektiver, får et indblik i skolens hverdag
siden sidste bestyrelsesmøde.
Ledelsen
Skoleåret er kommet i gang i vores nye tilbud i heldagsklassen – der er pt. 7 elever i klassen.
Ledelseskommissionen er på besøg – skolen er udvalgt som et af de 10 nationale casestudier.
Værdiimplementeringsprocessen er igangsat i alle afdelinger.
Væredygtighedsprojektet i udskolingen er skudt rigtig godt i gang – 4. oktober forældreaften i
udskolingen omhandlende projektet.
Nyt matematiksyn på skolen er under udarbejdelse af skolens matematikvejledere.
Elevrådet er valgt og fra næste møde deltager Mathilde og Bertram i skolebestyrelsen.
Medarbejdere
Pædagogisk lørdag i Centerafdelingen – forventningsafstemning og miljøterapeutisk tilgang.
Skoleåret er generelt godt i gang i alle afdelinger, med de udfordringer der naturligt er ift.
enkeltsager.
Formanden
Rudi orienterede alle i bestyrelsen om baggrunden for, at de forældrevalgte ikke deltager på
forældremøderne i dette skoleår – jf. skrivelse fremsendt til skolens forældre fra
skolebestyrelsen på intra.
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Pkt. 4
Øget forældreinvolvering og kommunikation – hvordan øges synligheden mellem bestyrelse og
forældrene på skolen?
Formålet med punktet er en opfølgning på drøftelsen fra juni mødet, hvor det blev aftalt at
arbejde videre med hvordan man kan øge synligheden mellem skolens forældre og bestyrelsen.
Mie og Anders orienterede om de kommende initiativer. Herunder valgmødet den 25.
oktober og åbent bestyrelsesmøde den 1. november kl. 19.00-20.00 (punkterne den 1.
november kunne være evaluering af valgmødet, samarbejdet mellem bestyrelse og forældre,
indflydelsesrummet for forældrerepræsentanter).
På næste møde aftales temaer og form for det åbne møde.
Pkt. 5
Anden behandling af princip omkring alkoholforebyggelse på Tåsingeskolen.
Formålet med punktet er at bestyrelsen drøftelser de to oplæg til et princip omkring
alkoholforebyggelse på Tåsingeskolen.
Princippet er godkendt med de rettelser, der blev vedtaget på mødet. Den rettede udgave
sendes rundt til kommentering, inden den går ud til alle afdelinger og forældre.
Pkt. 6
Planlægning af valgmøde
Formålet med punktet er at bestyrelsen arbejder videre med de konkrete planer for det
politiske valgmøde den 25. oktober.
Indtil videre har 9 partier meldt ind, at de gerne vil deltage.
Det blev besluttet, at punktet tages op igen på kommende møde. Arbejdsgruppen mødes
med Julie Lindegaard og kommer med et oplæg til kommende møde.
Pkt. 7
Skolebestyrelsen kommende tilsynspunkter
Formålet med punktet er en drøftelse af mulige kommende tilsynspunkter.
På kommende møde er tilsynspunktet princippet omkring elevers adgang til mobiltelefon i
timerne.
Pkt. 8
Årshjulet
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver. –
-

Hvem af forældrerepræsentanterne deltager sammen med Rudi og Kasper i kommende dialogmøde den
13. september?
Ændring af mødedato fra 1. februar 2018 til 8. februar 2018 (ordinært bestyrelsesmøde)

Det er Mie der deltager i kommende dialogmøde sammen med Rudi og Kasper.
Datoen for bestyrelsesmødet i februar ændres fra 1. februar til 8. februar 2018.

