Referat skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 5. april 2017, kl. 18.30-21.00 (Lundby - læringscenteret)
Tilstede: Casper, Marianne, Dorrit, Lene, Lina, Mie, Rudi, Marie, Anders og Kasper
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet 22. februar
2017.
Godkendt
Pkt. 2
De ikke uddannelsesparate elever – hvordan håndtere skolen disse elever?
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen får indsigt i skolens arbejde med de elever der
ikke er uddannelsesparate. Punktet fremlægges af Anne-Mette Haahr og Bo Hansen
Anne-Mette og Bo orienterede om skolens indsatser og praksishåndtering i forbindelse med
vurderingen af uddannelsesparathed på 8. og 9. årgang.
Tåsingeskolen har meget få elever, der vurderes ”ikke uddannelsesparat” hvilket
skolebestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med. Dette står i kontrast til den nationale status,
hvor et stort antal elever ikke er uddannelsesparat. Der ses i øvrigt en høj grad af progression
ift. at ændre elever fra ikke at være uddannelsesparat, til at blive uddannelsesparat.
Skolens ledelses vurderer, at dette skyldes den gode indsats lærere, pædagoger, UU-vejleder
yder i et samarbejde med forældre og elever.
Pkt. 3
Nyt fra skolens ledelse, medarbejdere, elevråd og formand
Formålet med punktet er, at bestyrelsen får et indblik i skolens hverdag siden sidste
bestyrelsesmøde fra de fire perspektiver.









Læringscenteret på Sundhøj er under store fysiske forandringer – der er høringer på
vej i udskolingens elevråd omkring elevarbejdspladser
Bord/bænkesæt er ankommet til udskolingens elever.
Skolen har haft besøg af Børn og Unge udvalget, hvor der blev orienteret om 4
områder udvalget havde bedt skolerne belyse. Arbejdet med målstyret undervisning,
ressourcemodel for specialområdet, Min Uddannelse og arbejdet med data som
forbedring af praksis.
De nationale test er netop overstået for alle klasser – skolen er ved at se på disse data
i sammenhæng med alle de andre former for data vi omgives af.
Prøveperioden nærmer sig for udskolingens elever, og der er netop foretaget
udtrækning i fagene.
Ansættelse af Dorte Leerbek som ny afdelingsleder på Tåsingeskolen
Lundby Kidz afholdes den 6. april.
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Medarbejderne:
Der blev orienteret om de igangværende initiativer ift. næste skoleårsplanlægning fra et
medarbejderperspektiv.
Elevrådet:
Elevrådet orienterede om de igangværende initiativer omkring læringscenterets indretning.
Rudi:
 SB valget er i gang - pt. har en kandidat meldt sig på banen.
 To henvendelser omkring skoledagens længde fra forældre – det sættes på som et
selvstændigt punkt på dagsordenen til et fremtidigt skolebestyrelsesmøde.
 Orientering om det kommende sommerarrangement for bestyrelsen.

Pkt. 4
Succeskriterier for implementering af værdiregelsæt
Formålet med punktet er at bestyrelsen formulere nogle succeskriterier ift. implementering af
skolens værdiregelsæt.
Arbejdsgruppen præsenterede deres materiale, og det blev besluttet at arbejdsgruppen
tilretter materialet til godkendelse på kommende møde.
Pkt. 5
Opfølgning på forældreaften
Formålet med punktet er en opfølgning på forældreaften.
På næste møde præsenteres et forslag fra arbejdsgruppen omhandlende det materiale, der
kan rundsendes som opfølgning på forældreaftenen til skolens forældre.
Pkt. 6
Forberedelse af årsmøde
Formålet med punktet er en drøftelse af mulige punkter til formandens beretning.
Rudi laver en disposition som rundsendes i skolebestyrelsen til kommentering.
Pkt. 7
Forslag til timefordelingsplan for 2017-18 – anden behandling
Formålet med punktet er at bestyrelsen drøfter og beslutter en endelig timefordelingsplan for
kommende skoleår.
Forslaget blev godkendt.
Pkt. 8
Forslag til ansøgning vedrørende valgperiode
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Formålet med punktet er at bestyrelsen drøfter det fremsendte forslag fra Ørkildskolen og
tager stilling til om Tåsingeskolen skal være medunderskriver på ansøgningen.
Det blev besluttet at tilslutte sig Ørkildskolens forslag.
Pkt. 9
Årshjulet
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet blev tilrettet.
Pkt. 10
Evt.
Forslag om et valgmøde i efteråret omkring skolepolitik på Tåsingeskolen i forbindelse med
kommunalvalget.

