Referat skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 19. januar 2016, kl. 19.00-21.00
Rudi, Charlotte, Anders, Lene, Kirsten, Marie, Nikolaj, Casper, Anker, Mikael, Mie,
og Kasper
Afbud fra: Dorrit og Jeanne
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra
skolebestyrelsesmødet den 7. december 2015.
Dagsorden til dagens møde blev godkendt. Referatet fra 7. december blev
godkendt.
Pkt. 2
Budget 2016 til godkendelse
Formålet med punktet er at bestyrelsen beslutter budget 2016. Budgettet
gennemgås overordnet af Thomas Karlo Jørgensen og Kasper Føns, og der vil
være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
Budgettet for 2016 blev godkendt efter gennemgang af Thomas Karlo Jørgensen
og Kasper Føns.
Pkt. 3
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.
Casper fremlagde ønsker fra elevrådet til et forbedret legemiljø, herunder bl.a.
flere borde og bænke til udskolingens elever, reparation af multibanen ved
mellemskolen, koldvandshaner i udskolingen, og flere legeredskaber ved
bakken i mellemskolen. Ligeledes ønskes et mere varieret udvalg af frugt i
skolens bod.
Mikael orienterede fra medarbejderne om, at Fix og Flex er modtaget positivt af
medarbejderne.
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Rudi fremlagde et ønske om, at skolens ledelse på kommende bestyrelsesmøde
fremlægger skolens håndtering af skolens måde at arbejde med social kapital og
fraværshåndtering på, således at bestyrelsen får indsigt i, hvordan
vikarsituationen ser ud på skolen.
Kasper orienterede om status på indskrivningstal for kommende 0. klasse –
hvilket pt. følger forventningerne. Fix og Flex – et tidsregistreringssystem for
lærere og pædagoger. Øget fleksibilitet ift. at kunne arbejde andre steder end
på skolen i op til to timer om ugen for skolens lærere og pædagoger.

Pkt. 4
Skolebestyrelsens behandler værdierne fra værdiseminariet – se bilag
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen drøfter materialet fra gruppen som
har efterbehandlet materialet fra værdiseminariet – jf. årsplanen for
værdiprocessen besluttet på bestyrelsesmødet i december 2015.
Kirsten, Nikolaj og Marie gennemgik det arbejdspapir gruppen har udarbejdet
efter værdiprocessens opstart i oktober. Det blev besluttet, at det nuværende
oplæg skrives sammen til et høringsoplæg til MED, elevrådet og ledelsen.
Punktet behandles løbende i skolebestyrelsen jf. vedtagede plan på mødet i
december.
Pkt. 5
Høringssvar omhandlende garantitildeling
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen drøfter forslaget og tager beslutning
om de efterfølgende handlinger.
Det blev besluttet, at Kasper på baggrund af drøftelsen i bestyrelsen udarbejder
et forslag til bestyrelsens godkendelse. Dog afventes det kommende
dialogmøde den 2. februar 2016, således at eventuelle nye oplysninger kan
indarbejdes i svaret.
Pkt. 6
Årshjulet – se bilag
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
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Årshjulet blev gennemgået og det blev besluttet, at deltagerne til kommende
dialogmøde er Mie, Rudi og Kasper.
Pkt. 7
Evt.
På baggrund af en forældrehenvendelse omhandlende formål med test og
omfanget af test, blev der udtrykt et behov for et notat fra skoleledelsen til SB
om de forskellige typer af test der er på Tåsingeskolen, som skolebestyrelsen
kan kvalificere på et kommende bestyrelsesmøde.

