Referat skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 22. november 2016, kl. 19.00-21.00 (elevlokale Tåsingehallen)
Tilstede: Casper, Mie, Marianne, Lina, Lene, Lene, Anders, Laila, Dorrit, Charlotte, Rudi,
Nikolaj, Alberte og Kasper
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet oktober
2016.
Referat og dagsorden blev godkendt. Der blev dog indlagt et ekstra punkt vedrørende en
forældrehenvendelse, som blev behandlet som nyt punkt 8.
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.
Nyt fra ledelsen
Brofejring – et stort skolearrangement, dagen forløb planmæssigt.
Orientering omkring budget 2017 og afsættelse af beløb til implementering af værdier.
Drøftelser med lærer TR omkring at implementere dele af lokalaftalen allerede i dette
skoleår.
Tåsingeskolen har fået to sider i Tøsingen fremadrettet.
Nyt fra formanden
Orientering fra dialogmødet omkring understøttende undervisning, kvalitetsrapport i forhold
til progressionsrapport og decentral styringsmodel i forhold til central styringsmodel.
Rudi efterspurgte på dialogmødet, hvorvidt det er muligt at ansøge om, at Svendborg bliver
frikommune ift. en ordning, hvor der er to års bestyrelsesperiode.
Rudi orienterede om arbejdet med at udvikle og forventningsafstemme skolebestyrelsens
samarbejde og dialog.
Nyt fra eleverne
Værdiimplementering er igangsat i almenskolens elevråd på Sundhøj. Vi høre nærmere på
næste møde.
Forældrehenvendelse vedrørende køleskabe i udskolingen er også i behandling i elevrådet.
Nyt fra medarbejderne
Broarrangementet på tværs var super godt. Selve arrangementet om morgenen for eleverne
var en anelse for kort.
Pkt. 3
Åben skole og 45 minutters bevægelse – hvordan ser praksis i skolens hverdag?
Formålet med punktet er orientering om hvordan skolen arbejder med begreberne åben skole
og 45 minutters bevægelse i praksis.

Referat skolebestyrelsesmøde
Lise Thomsen og Gitte Kondrup orienterede skolebestyrelsen omkring skolens arbejde med
åben skole og bevægelse.
Pkt. 4
Succeskriterier for værdiimplementeringen i forbindelse med værdiregelsæt.
Formålet med punktet er en fremlæggelse af succeskriterier for værdiimplementeringen fra
forældregruppen.
Der blev drøftet diverse succeskriterier. Punktet tages op igen på kommende
bestyrelsesmøde, således at der kan tages en beslutning på de centrale succeskriterier ift.
udarbejdelsen af en værdiimplementeringsplan.
Pkt. 5
Forslag til høringssvar vedrørende modtagelsesklasser
Formålet med punktet er en drøftelse af det medsendte forslag til høringssvar, således der
efterfølgende kan fremsendes et endeligt høringssvar.
Skolebestyrelsen besluttede at fremsende det udarbejdede forslag uden ændringer.
Pkt. 6
Planlægning af forældreaften
Formålet med punktet er en drøftelse af form og indhold af forældreaftenen i foråret.
Det blev besluttet, at det er forældrerepræsentanterne der fremadrettet arbejder med
planlægning og drift af forældreaftenen. Anders indkalder til møde og der orienteres på
kommende bestyrelsesmøde i december.
Pkt. 7
Årshjulet – se bilag
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet blev gennemgået og ændringer indskrevet i årshjulet.
Pkt. 8
Orientering og drøftelse af forældrehenvendelse til skolebestyrelsen (lukket punkt)
Den indkommende forældrehenvendelse blev drøftet og tages op igen på decembermødet.

