Referat skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 13. juni 2017, kl. 18.30-21.00 (Sundhøj - Balancen)
Tilstede: Lina, Lene, Dorrit, Marianne, Rudi, Anders, Lene, Mette, Mie og Kasper
Afbud fra Tina, Marie, Casper og Alberte
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet den 22. maj
2017.
Referat og dagsorden godkendt
Pkt. 2
Inklusion og socialpædagogisk arbejde på Tåsingeskolen – hvad indeholder begreberne og
hvordan arbejder skolen med disse begreber i praksis?
Formålet med punktet er at bestyrelsen bliver orienteret om inklusion og det
socialpædagogiske arbejde på skolen. Punktet fremlægges af Lina og Kim.
Kim og Lina orienterede om, hvordan skolen arbejder med det socialpædagogiske arbejde,
herunder skolens inklusionssyn, primært med fokus på Balancen (udskolingens tilbud til unge
der gerne vil have støtte til bedre trivsel) og de muligheder, der findes for at hjælpe skolens
elever.
Pkt. 3
Hvordan er skolens MED struktur bygget op?
Formålet med punktet er at bestyrelsen bliver orienteret om skolens MED struktur. Punktet
fremlægges af Lene og Dorrit.
Lene og Dorrit orienterede om både den nuværende MED struktur, og den nye struktur som
påbegyndes efter sommerferien. Ligeledes orienterede Lene og Dorrit om de faste punkter,
som optræder på MED møderne.
Pkt. 4
Nyt fra skolens ledelse, medarbejdere, elevråd og formand
Formålet med punktet er at bestyrelsen, fra de fire perspektiver, får et indblik i skolens hverdag
siden sidste bestyrelsesmøde.
Ledelsen
 Ansøgningen til Børn og Unge udvalget vedrørende dispensation til et forsøg med en
2-årig valgperiode for skolebestyrelsen er sendt til godkendelse i ministeriet.
 Åbning af Svendborg Sund Hytten fredag den 9. juni for både personale og inviterede
gæster forløb efter planen.
 Elevskemaerne er ved at være klar, og planlægningen af næste skoleår går
planmæssigt ind i sidste fase.
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Elevrådet
Ikke noget nyt
Rudi



Ingen forældrehenvendelser siden sidste møde.
Marianne Dam Larsen træder ud af skolebestyrelsen, da hun er blevet ansat på skolen
pr. 1. august 2017 som socialpædagog.

Pkt. 5
Skolebestyrelsens mødekalender for kommende skoleår – se bilag
Formålet med punktet er, at bestyrelsen tager stilling til mødekalenderen for kommende
skoleår.
Mødeplanen blev godkendt.
Pkt. 6
Øget forældreinvolvering og kommunikation – opfølgning på forældreaftenen. – se bilag
Formålet med punktet er at arbejdsgruppen fremlægger deres forslag til beslutning.
Anders, Mie og Marianne informerede om deres arbejde.
Synlighed om skolebestyrelsens arbejde:
Punktet tages op igen på augustmødet, efter forskellige ideer blev vendt på mødet.
Pjece om forældrerådsarbejdet:
Der blev fremlagt et udkast til pjece, som blev godkendt med de rettelser til pjecen, som blev
drøftet. Ledelsen og arbejdsgruppen retter til og sender den ud til efterårets forældremøder.
Planlægning af årligt møde med forældrerødder i efteråret 2017:
Kasper undersøger mulighedsfeltet ift. et skolepolitisk møde i forbindelse med
kommunalvalget.

Pkt. 7
Anden behandling af princip omkring alkoholforebyggelse på Tåsingeskolen. – se bilag
Formålet med punktet er at bestyrelsen drøftelser de to oplæg til et princip omkring
alkoholforebyggelse på Tåsingeskolen.
Punktet tages op igen på septembermødet til videre behandling.
Pkt. 8
Skolebestyrelsen kommende tilsynspunkter – se bilag
Formålet med punktet er en drøftelse af mulige kommende tilsynspunkter.
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Følgende blev foreslået. Punkter tages i øvrigt op løbende på bestyrelsens møder.





Overgangen mellem børnehave og skole
Hvordan er det gået med princippet omkring begrænsning af mobiltelefon i
undervisningen?
Progressionsrapporten – hvordan går det med udviklingen?
Heldagsklassen – formål og indhold?

Pkt. 9
Årshjulet – se bilag
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet blev gennemgået med henblik på kommende møder.

