Bestyrelsens møde
Tirsdag, 18.08.20 kl. 16.30 – 18.30
Afbud: Susanne
Velkommen til et nyt skoleår og ny bestyrelse!

Drift: (60 min)
- Indflytning i det nye indskolings/ SFO-hus, herunder indvielse og drift.
- Høring i forhold til tillæg til kvalitetsrapport. Høringsfrist 21.08.20. Bilag er udsendt.
- Bestyrelsens årsplan og arbejdsform. Oplæg til mødeindhold er udsendt.
Arbejdsform, herunder digitale og fysiske møders fordele/ udfordringer.
Mødetraktement?
- Forældremøderne. Kort drøftelse af bestyrelsens oplæg, udsendt af Susanne.

Tema: (50 min)
- Elevtal i klasserne. Hvordan taler vi om, at nogle klasser har mange elever? Fordele
og udfordringer ved det. Hvordan understøtter vi trivsel og læringsmiljø i klasser med
mange elever – og i klasser med få elever? Har vi ”normale” forhold på Tommerup
Skole? Elevtal i forhold til økonomi.
- Modtagelse af nye familier/ nye elever – skal der sættes yderligere ind?

(10 min)
Gensidig orientering
- Skolepatrulje ved skoleårets start
- Fællessamlinger/ morgensamlinger
Eventuelt
Referat:
Drift:
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Vi valgte, jf. Corona-hensyn, at aflyse vores ”mini-indvielse” helt. Vi håber på, at vi kan
gennemføre indvielse med lokalsamfund, elever, personaler og forældre i maj 2021 med
musik og fest.
Det nye indskolings/SFO-hus er i gang – der er dog stadig indkøring i forhold til f.eks.
skoskifte og cykelparkering.
Der er en rundvisning for skolechef, politik udvalg, byggeleder, bestyrelse og borgmester,
22.09.20 kl. 14.30 – 15.30.
Bestyrelsens årsplan drøftet. Vi tilføjer temaet: Studievejledning, Uderummet og SFO`s
indhold og muligheder. Vi kan forvente emner ”ude fra ”, men årsplanen skal tjene til, at vi
også selv som bestyrelse bestemmer, hvad vi vil arbejde med.
Vi beholder dagsordner opdelt i drift og tema. Bestyrelsen vil gerne spise knækbrød, frugt og
ost ved møderne. Digitale møder kan bruges ved f.eks. høringssvar.
Høringssvar vedr. tillæg til kvalitetsrapporten sendes med enkelte opstramninger.
Bestyrelsesmødet, tirsdag, 22.09.20 flyttes til ny dato, som vi taler sammen om på mail.
Oplæg til bestyrelsesmøderne kort drøftet. Fint oplæg. Vi tilføjer henstillinger om at undgå
parkering på ”indkørselsvejen” og hurtigt videre på ”kiss and drive” ellers skal der parkeres
ved Stadionvænget. Gitte beder Susanne redigere talepapiret, som udsendes igen.
Forældremøderne er i gang.
Tema:
Vi har nu klasser med 28, 27 og 26 elever. Vi er 240 elever i alt ved skolestart. Det er en
meget dejlig konstatering, at Tommerup Skole har elever. Vi har planlagt med holddeling/
støtte i de klasser med mange elever. Der er ekstra holddelingslokale til disse 3 klasser.
Trivsel og læringsmiljø er i fokus – det gælder uanset klassestørrelse. Det er ikke en
automatik i, at læringsmiljøet er påvirket af elevtallet – det afhænger mere af klasseledelsen
og de relationer, der er mellem elever og forældre.
Vi er en kommunal folkeskole for de elever, der ønsker at gå her.
Vi taler positivt om alle klasser, både de klasser med færre og flere elever i.
Nye familier skal modtages inkluderende i alle klasser. Klasseteamet fortæller gennem Aula,
når der kommer nye elever til klassen.
Bestyrelsen besluttede at bakke op om inkluderende forældreskab gennem ideer om
mentorfamilier til nye familier. Der blev nedsat et udvalg bestående af Line, Laura og Sinja,
som kommer med et oplæg til dette, når vi har tema vedr. branding af Tommerup Skole.
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Kunne det være et element i vores branding, at vi tager særligt godt imod nye familier/
elever? Tale om idefolder med helt praktiske, overkommelige og konkrete forslag til, hvad en
mentorfamilie kan gøre.
Gensidig orientering:
Skolepatruljen lod sig ikke gennemføre i år. Vi overvejer at lade skolepatruljen indgå i 6.kl
fremover, så det ikke er en klasse med mange nye elever, der skal stå for det.
Lokalrådet involveres i ansøgning om fodgængerfelt/ trafiklys.
Laura og Sinja tager kontakt til lokalrådet vedr. dette.
Morgensamlinger:
Vi mangler vores fællesskab – store og små elever ses og møder hinanden ved
morgensamlingen. Vi skiller os positivt ud med at holde morgensamling. Gitte vil samle
forslag ind til kreative og nye måder i Coronatid at holde fælles samlinger på. Indtil videre
har vi ikke morgensamlinger – vi håber på at kunne gøre det efter efterårsferien. Samling i
skolens store fællesskab er en træningsting og et element i almen dannelse.
Eventuelt:
Udlån i biblioteket. Aula-besked om, hvad eleverne mangler ved lange manglende
afleveringer.
Rullende møde-ind-om morgenen i Coronatiden – det var super godt.
Det gav god relation og kontakt.
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