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Referat!skolebestyrelsesmøde!!
Torsdag(den(11.(september(2014,(kl.(19.00821.00((Lundby)((
(
Tilstede:(Susanne,(Anker,(Pernille,(Dorrit,(Marie,(Anders,(Lise,(Nikolaj,(Charlotte,(
Rudi(og(Kasper(
(
Pkt.!1!(
Godkendelse(af(referat(fra(skolebestyrelsesmødet(den(4.(juli(2014.((
!
Beslutning:!
Referatet!blev!godkendt.!
Det!blev!aftalt,!at!fremadrettet!er!praksis!at!referatet!godkendes!på!mail!af!
bestyrelsen!ugen!efter!et!bestyrelsesmøde,!således!det!kan!lægges!på!skolens!
hjemmeside!umiddelbart!efter.!Referatet!underskrives!på!det!efterfølgende!
bestyrelsesmøde.!
!
Pkt.!2!
Forretningsorden(for(skolebestyrelsen(revideres.(
Formål:(
Der(ønske(en(gennemgang(af(den(eksisterende(forretningsorden(med(det(formål(
at(kunne(godkende(en(ny(forretningsorden(på(bestyrelsesmøde(i(oktober.((
!
Beslutning:!
Den!tidligere!forretningsorden!blev!revideret,!C!se!ny!forretningsorden!i!
forlængelse!af!dette!referat.!
Det!blev!desuden!besluttet,!at!der!nedsættes!en!gruppe!bestående!af!Anders,!
Marie!og!Nikolaj!som!arbejder!med!et!forslag!til!nyhedsbreve!fra!bestyrelsen!til!
skolens!forældre.!!
Det!påtænkes,!at!der!4!gange!årligt!udsendes!et!nyhedsbrev!fra!bestyrelsen,!der!
folder!bestyrelsen!arbejde!mere!ud!end!det!er!muligt!i!de!referater,!der!skrives!
fra!bestyrelsesmøderne,!idet!de!primært!har!karakter!af!beslutningsreferatet!–!
jf.!forretningsorden.!!
(
Pkt.!3!(
Vejledning(i(brugen(af(elektroniske(medier(i(skolen.(
Formål:(
Der(ønskes(en(debat(af(principper(for(brug(af(elektroniske(medier,(både(i(forhold(
til(medier(som(læringsredskab(og(den(fælles(dannelse(af(elevers(brug(af(medier(
som(skole(og(forældre(står(for.(Vedlagt(er(det(oplæg,(der(blev(udarbejdet(på(
baggrund(af(den(første(behandling(af(emnet(i(skolebestyrelsen.((
(

!
!

Referat!skolebestyrelsesmøde!!
Beslutning:!
Bestyrelsen!besluttede!at!arbejde!grundigt!med!hele!området!omkring!den!
”digitale!tidsalder”!i!skolen.!!
Der!skal!udarbejdes!principper!for!håndteringen!af!både!hardwear,!softwear,!
digitale!læremidler!og!digital!dannelse,!således!at!skolens!profil!bliver!meget!
tydelig!for!alle!parter!i!og!omkring!skolen.!Ønsket!om!en!meget!tydelig!profil!
beror!på!et!ønske!om!at!samarbejdet!mellem!skole!og!hjem!er!helt!nødvendigt!
på!dette!område,!både!for!at!kunne!udnyttet!fordele!og!forebygge!de!
faldgrupper!der!også!er!ved!anvendelse!af!digitale!medier.!!
Der!skal!bl.a.!i!indeværende!skoleår!laves!et!arrangement!for!skolens!forældre,!
hvor!digital!dannelse!er!omdrejningspunkt.!
(
(
Pkt.!4!!
Drøftelse(af(deltagelsesmuligheder(i(fællesskabet((inklusion)(i(forhold(til(
kommende(dialogmøde(med(politikere(og(de(andre(bestyrelser(–(Se(punkt(3(i(
nedenstående(link.
http://portal.svendborg.dk/dagsordener/Udvalget(for(Børn(og(Unge(
%28Åben%29/2014/1280882014/Referat(%28Åben%29/UBU81280882014(8(00(
Referat(uden(bilag.pdf(
Formål:(
Der(ønskes(en(drøftelse((af(de(perspektiver,(som(den(politiske(dagsorden(
beskriver(forud(for(de(kommende(møde(i(dialogforaet.((
!
Bestyrelsen!drøftede!forståelsen!af!det!politiske!oplæg!(jf.!link),!således!at!de!
deltagende!medlemmer!i!dialogmødet!den!23.!september!er!klædt!på!til!
dialogen!med!de!andre!bestyrelser!og!det!politiske!udvalg!for!Børn!og!Unge.!!
!
Pkt.!5!!
Formandens(forslag(til(indsatsområder(i(bestyrelsen(i(skoleåret(2014/2015(
Formål:(
Susanne(vil(give(et(bud,(med(efterfølgende(drøftelse,(på(de(vigtigste(
indsatsområder(for(2014/2015,(således(at(der(afstemmes(en(holdning(til(
indholdet(i(dette(skoleårs(indsatser.(
!
Susanne!orienterede!om!de!indsatsområder!som!den!tidligere!bestyrelse!
ønskede!at!lade!gå!videre!til!den!nye!bestyrelse.!
Bestyrelsen!besluttede!efterfølgende!at!følgende!4!områder!vil!have!et!særligt!
fokus!i!det!kommende!skoleår,!dels!på!baggrund!af!skolereformen!og!de!
politiske!signaler,!der!er!sendt!gennem!Børn!og!Unge!udvalget.!

!
!
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!
• Skolehjem!samarbejdet!C!med!et!særligt!fokus!på!forventningerne!til!
forældrenes!rolle!i!forhold!opnåelse!af!reformens!intentioner!og!endnu!
bedre!læring!og!trivsel.!
!
• Digital!dannelse!–!hvordan!kan!skole!og!forældre!samarbejde!om!at!få!det!
bedste!ud!af!de!muligheder,!der!er!tilgængelige,!herunder!at!undgå!de!
faldgrupper!der!også!er!tilstede!ved!de!digitale!medier.!!
!
• Madkultur!–!hvordan!kan!skole!og!forældre!understøtte!den!længere!
skoledags!krav!til!endnu!mere!fokus!på!elevernes!behov!for!optimale!
betingelser!for!energi!gennem!skoledagen.!
!
• Deltagelsesmuligheder!i!fællesskabet!(inklusion)!–!Bestyrelsen!vil!følge!
den!politiske!debat!tæt!gennem!de!planlagte!dialogmøder!og!evt.!
efterfølgende!høringer.!
!
!
Pkt.!6!!!
Forældrehenvendelser.(
!
De!forældrehenvendelser!der!kom!i!forbindelse!med!skolebestyrelsens!runde!til!
forældremøderne!blev!vendt.!
Bestyrelsen!vil!indarbejde!henvendelserne!i!det!fremadrettede!arbejde!og!de!
henvendelser!der!var!indkommet!placerer!sig!for!størstedelen!inden!for!
bestyrelsens!indsatsområder.!
!
!
Bilag:!

!
Forretningsorden!for!skolebestyrelsen!på!Tåsingeskolen!2014C2018!

1.

Skolebestyrelsen består af 11 medlemmer. Heraf 7 forældrevalgte, 2
medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

2.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, som vælges blandt
forældrerepræsentanterne.

3.

Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.
Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål
af særlig interesse for dem.
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4.

Skolebestyrelsen afholder møde en gang om måneden (10 gange årligt), som planlægges
for et år ad gangen i starten af skoleåret. Ekstraordinære bestyrelsesmøder
afholdes, når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer, eller formanden, ønsker det med
angivelse af punkter til dagsorden. Formanden fastsætter sammen med skolelederen tid og
sted for møderne.

5.

Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Formanden fastsætter
dagsorden for møder og sender senest 4 hverdage inden mødet
til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et
punkt optaget på dagsorden, skal dette meddeles formanden senest 8 dage før mødet
afholdes. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel.

6.

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 af de stemmeberettigede medlemmer
er til stede.

7.

Samtlige medlemmer af bestyrelsen har stemmeret.
Medlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede
under disse.

8.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.

9.

Elevrepræsentanter må ikke deltage i sager vedrørende personsager.

10.

Der føres et beslutningsreferat over bestyrelsens beslutninger. Der anføres for hvert møde,
hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsreferatet godkendes digitalt og placeres
på skolens hjemmeside og på det efterfølgende møde godkendes referatet skriftligt. Ethvert
medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens
udtalelser og beslutninger. Skolelederen varetager sekretariatsfunktionen for
skolebestyrelsen.

!

