Referat skolebestyrelsesmøde
Mandag den 7. december 2015, kl. 18.00-19.30 (Sundhøj)
Tilstede: Rudi, Charlotte, Kirsten, Marie, Anders, Lene, Mie, Dorrit, Mikael,
Jeanne, Anker, Nikolaj og Kasper
Afbud: Casper

Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra
skolebestyrelsesmødet den 11. november.
Referat og dagsorden godkendt
Pkt. 2
Nyt fra skolens ledelse, medarbejdere, elevråd og formand
Formålet med punktet er at bestyrelsen for et indblik i skolens hverdag siden
sidste bestyrelsesmøde fra de fire perspektiver. Formanden vil denne gang have
fokus på julebrevet. – se bilag.
Kasper orienterede om skolens særlige indsats for elever som er
ordblinde(mellemtrinet). Ligeledes orienterede han om de planlagte
forandringer i udmøntningen af arbejdstid for lærere og pædagoger som træder
i kraft efter juleferien.
Jeanne orienterede om elevrådsarbejdet med fokus på den nye ordning omkring
madpakker/frugt. Elevrådet vil gerne have et større udvalg af frugt.
Jeanne orienterede ligeledes om ændringen i spisesituationens længde i
udskolingen, som er omlagt fra 20 min. til 15 min. efter ønske fra elevrådet.
Rudi orienterede om skolebestyrelsens julebrev, samt nedsættelsen af en
studiegruppe for forældrerepræsentanter i bestyrelsen.
Mikael og Dorrit bad om en bestyrelsesrefleksion på forholdet mellem forældreog skolebestyrelsesforholdet, fx når der kommunikeres til skolens forældre. Er
det så forældrene eller hele bestyrelsen der er afsender? Og hvilke betydning
har dette forhold så på processerne i bestyrelsen ift. udarbejdelse af
kommunikation osv.

Referat skolebestyrelsesmøde
Pkt. 3
Skolebestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapporten 2015
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen jf. det fremsendte bilag, tager
stilling til om skolebestyrelsen udtalelse er dækkende for vurderingen af
kvalitetsrapporten for 2015.
Materialet blev godkendt med den bemærkning, at der skal tilføjes et ønske om
øget opmærksomhed ift. det videre udviklingsarbejde vedrørende forholdet
mellem resultaterne for drenge og pigerne ved afgangsprøven.
Pkt. 4
Valg af metode til arbejdet med værdiregelsæt og beslutning af fremadrettet
proces.
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen jf. bilag tager beslutning om det
fremsendte materiale kan danne grundlag for det fremadrettet arbejde med
værdiregelsættet for Tåsingeskolen. Bemærk at materialet er det revideret
forslag.
Forslaget fra skolens ledelse blev godkendt. Rudi fremlagde et forslag til
procesplan for det videre arbejde, som ligeledes blev godkendt. Rudi og Kasper
indarbejder forslaget i årshjulet.
Pkt. 5
Skolebestyrelsens høringssvar til beslutning om ændring af socioøkonomiske
tildelingsmodel for skolerne.
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen drøfter det fremsendte bilag,
således at et endeligt høringssvar til fremsendes til politisk behandling.
Forslaget blev godkendt og fremsendes til forvaltningen.
Pkt. 6
Årshjulet
Formålet med punktet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende
opgaver.
Årshjulet blev gennemgået og ændringer indskrevet.

