Referat skolebestyrelsesmøde
Tilstede:
Rudi, Charlotte, Anders, Mie, Marie, Lene, Casper, Anker, Nikolaj og Kasper
Afbud fra: Kirsten
Onsdag den 15. juni 2016, kl. 18.00-21.00 (Sundhøj – Centerafdelingen – ny
afdeling)
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra
skolebestyrelsesmødet 24. maj 2016.
Godkendt
Pkt. 2
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.
Ledelsen ved Kasper
Orienterede om møder vedrørende nye 0. klasser og overgangen mellem 6. og 7.
klasse. Ligeledes en orientering vedrørende forældrehenvendelser siden sidste
bestyrelsesmøde.
Elevrådet ved Casper
Ikke møde siden sidste bestyrelsesmøde.
Medarbejderne ved Dorrit
Fremadrettet er det Lene Kingo, der deltager som medarbejderrepræsentant i
stedet for Mikael.
Formandskabet ved Rudi
Rudi orienterede om, at Laila Fiil fremadrettet deltager i bestyrelsen, således at
Centerafdelingens perspektiv bedre repræsenteres ved møderne.
Rudi foreslog ligeledes, at næste års bestyrelsesmøder nogle gange placeres ude i
afdelingerne, således at bestyrelsen kommer lidt rundt på skolen.
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Pkt. 3
Forstå Centerafdelingen som skole.
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen får et indblik i pædagogik,
målgruppe og hvordan der arbejdes med inklusion. Ligeledes et indblik i
uddannelsesvalg/skolevalg efter et forløb i Centerafdelingen.
Laila Fiil orienterede bl.a. om Centerafdelingens målgruppe, pædagogik,
organisering og eleverness fremtidsmuligheder efter skolegang i
Centerafdelingen.
Pkt. 4
Gruppen vedrørende forældreinvolvering fremlægger plan for efterårets arbejde.
Formålet med punktet er, at arbejdsgruppen fremlægger deres plan for
skolebestyrelsens involvering af skolens forældre for det kommende skoleår.
Charlotte, Anders og Mie fremlagde et konkret forslag til en indbydelse, der skal
udsendes til skolens forældre i det nye skoleår. Gruppen tilretter efter feedback
fra bestyrelsen.
Pkt. 5
Princip omkring varsling af lektier – anden behandling - se bilag.
Formålet med punktet er en drøftelse af det medsendte bilag vedrørende nyt
princip for varsling af lektier.
Princippet blev godkendt. På næste bestyrelsesmøde drøftes
implementeringen.
Pkt. 6
Princip omkring elevers adgang til mobiltelefon i undervisningen – anden
behandling - se bilag.
Formålet med punktet er en drøftelse af det medsendte bilag vedrørende nyt
princip for elevers adgang til mobiltelefon i undervisningen.
Princippet blev godkendt. På næste bestyrelsesmøde drøftes
implementeringen.
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Pkt. 7
Tåsingeskolens værdiregelsæt til drøftelse – se bilag
Formålet med punktet er en drøftelse af det medsendte bilag, som er anden
udgave af skolens kommende værdiregelsæt.
Alle tre forslag blev godkendt i deres nuværende form. De sendes nu til høring i
elevråd og MED. Tages op igen på kommende bestyrelsesmøde til endelig
beslutning.
Pkt. 8
Projekt Læringsledelse – orientering om Tåsingeskolens overordnede
indsatsområder
Formålet med punktet er, at bestyrelsen får et indblik i de overordnede
indsatsområder for kommende skoleår.
Kasper orienterede om skolens indsats på klasseniveau, skoleniveau og på
organisationsniveau. Orienteringen blev taget til efterretning af bestyrelsen.
Pkt. 9
Skolebestyrelsens mødeplan for kommende skoleår – se bilag (eftersendes)
Formålet med punktet er en godkendelse af mødeplanen for kommende skoleår.
Mødeplanen blev godkendt. Skolen administration indkalder bestyrelsens
medlemmer.
Pkt. 10
Evaluering af skoleåret i bestyrelsesregi
Formålet med punktet er en evaluering af skoleåret i bestyrelsesregi, således at
eventuelle ændringer kan indarbejdes i årshjulet for kommende skoleår.
 Der er enighed i bestyrelsen om, at møderne ledes fremragende af
formanden.
 Der er meget form på mødernes indhold, samt det materiale der ligger
klar til møderne.
 De nedsatte arbejdsgrupper har været en succes.
 Casper synes, at han som elev, har fået meget ud af at være med i
bestyrelsen.
 Alle skal være opmærksomme på tidsforbruget i det kommende skoleår.
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 Det har været et år med mange forandringer i bestyrelsen, hvilket er
landet rigtig fornuftigt.
 Bestyrelsens tilsyn af praksis er meget givtige.
 Forventningsafstemningen af en skolebestyrelses opgave har givet mere
klarhed i opgavevaretagelsen for alle parter.

Pkt. 11
Årshjulet – se bilag
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet blev revideret efter input fra bestyrelsen.
Pkt. 12
Evt.

