Møde i skolebestyrelsen
Tirsdag, 09.06.20 kl. 16.30 – 18.30
Afbud: Rikke, Dorthe, Thomas, Morten

Dagsorden:
Drift:
1.
-

Skoleårets planlægning 20/21
Personalesituationen. Orientering om status.
Informationsbrev i juni om personalebesætningen i klasserne
Realiserede valghold for 7.-9.kl
Praksisfaglige fag for 7.-8.kl
Samarbejde med Verninge Skole – ambition for kommende skoleår.
Kalender, herunder bestyrelsens tilknytning til klasserne

2. Skolebestyrelsesvalg – er der mon mulighed for valg? Herunder evaluering af
orienterings- og opstillingsmødet, torsdag, 04.06.20
3. Høring vedr. børn- unge politik. Bestyrelsen har mulighed for at sende et høringssvar.
Materiale er udsendt – ligeledes udkast til høringssvar.
4. Bestyrelsens sommerbrev til familierne.

Tema:
5. Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen. Herunder ønsker og forslag til kommende
skoleårs dagsordener.

Gensidig orientering:
Eventuelt:
Referat:
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1. KM orienterede om personalesituationen og realiserede valghold for kommende
skoleår. Ny samarbejdsplan mellem Verninge Skole og Tommerup Skole omtalt.
Bestyrelsen fordelte sig på forældremøderne. Ny plan sendes ud. Nyhedsbrevet for
juni: der skrives lidt om SFO´s indflytning i det nye hus og mobilpolitik i kommende
skoleår.
2. Skolebestyrelsens orienterings- og opstillingsmøde: Der mødte ganske få deltagere
op, 2 personer, ud over bestyrelsen og de 2, der ønskede at stille op. Vores succes er,
at vi har fået opstillet en liste med kandidater, som nu ligger fremme til 11.06.20.
Drøftelse af digitale møder i forhold til fysiske møder – ville der være kommet flere til
et fysisk møde? Mødeplacering forud for Grundlovsdag? Er manglende deltagelse et
udtryk for, at der er tillid til, at det går godt på skolen?
3. Bestyrelsen drøftede oplægget til høringssvar. Der tilføres en sætning om, at der skal
tilføres økonomiske resurser til en ambitiøs børn- og ungepolitik.
4. Susanne skriver et sommerbrev til familierne. Man kan sende input til Susanne frem
til weekenden.
5. Tema:
Evaluering af årets arbejde med henblik på kommende skoleår:
Evaluering:
God kontant form for mødeledelse. Kortere møder ved virtuelle møder. Virtuelle møder kan
noget, men fysiske møder kan noget mere.
Godt med temaer på dagsorden, så vi både har udvikling og drift.
Effektive og produktive møder – vi har nået det, som vi ville.
Vi har haft mange opgaver og høringssvar.
Tilfredsstillende at nå de ting, som vi sætter os for.
Digitale møder kan bruges videre frem, måske især i forhold til høringssvar.
Forslag til temaer:
Branding af Tommerup Skole
Klasser med mange elever – hvordan italesætter vi det positivt og viser, hvad vi gør
pædagogisk?
Hvordan tager vi imod nye elever/ familier?
Demokratisering – frem mod næste bestyrelsesvalg og i forhold til, hvad vi laver?
Skole-hjem-samarbejde og kommunikation
Gensidig orientering:
Vi holder et kort bestyrelsesmøde sammen med de nyvalgte, tirsdag, 30.06.20 kl. 16.30 –
17.30. Dagsorden: tak for dem, der går ud og velkommen til dem, der går ind. Desuden
underskrifter på kandidatlisten og konstituering af den nye bestyrelse.
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Eventuelt:
Ide til Støtteforeningen om at lave en event med materialer fra Pilebo: sælge små stykker af
barakken til 20 kr. stykket? Susanne tog ideen med til Støtteforeningen.
Ref/ km
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