Bestyrelsens møde
Onsdag, 23.09.20 kl. 16.30 – 18.30 (nb! Flyttet dato!)
(Mødet blev afholdt som virtuelt møde på Teams)
Afbud:

Tema: (60 min)
1. Studievejledning og karrierelæring i 7.-9.kl – UUO-vejleder, Lisbeth Colding deltager i
mødet. Vi får en meget kort gennemgang af igangværende aktiviteter og mål –
efterfølgende drøfter bestyrelsen, om vi som skole skal have særlige fokusområder
inden for dette område.
Drift: (50 min)
2. Årsplanen redigeret. Vedlagt.
3. Forslag fra elevrådet: Virtuel morgensamling i klasserne. Fokus på en ny måde at opleve
fællesskab på. Lea har forslaget med.
4. Evaluering af forældremøderne. Bestyrelsen bedes drøfte deltagelse og indhold i
møderne med henblik på evt. forbedringer.
5. Beredskabsplan for brand m.m – orientering v. KM
6. Covid-19 – beredskabsplan – orientering v. KM, samt drøftelse af efterårets
arrangementer (motionsdag, skolefest, lucia, julebingo) i lyset af status på Covid-19
7. Legeplads/ uderummet – kort orientering vedr. karrusel-reparation/ TN
( 10 min)
8. Gensidig orientering
9. Eventuelt
Referat:
1.
Vores gæst, Lisbeth Colding fra UUO gennemgik den vejledning, som Tommerup Skole er en del af.
Lisbeth betonede praktik som en oplagt mulighed for, at elever kan motiveres for uddannelse og
beskæftigelse. Der er mulighed for praktik allerede fra 6. kl. – ellers oftest i 7.-9.kl. Corona forstyrrer
p.t. praktik.
Lisbeth nævnte Educatia i 7.kl og Erhvervstanken i Odense. Desuden uddannelsesparathed og evt.
karrierelæringsaften i 8. kl i samarbejde med klassens forældre.
Bestyrelsens drøftelse efterfølgende endte med, at vi nedsætter et udvalg, der skal beskrive
Tommerup Skoles ambition i forhold til praktik (og åben skole). Udvalget er Thomas, Lars, Kirsten og
gerne en lærer.)
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Bestyrelsen ønsker et oplæg til princip for området, som tager Tommerup Skole ind i en ny ambition
om at være noget særligt for overbygningselever – at vi som skole har en gensidig forpligtelse mellem
uddannelse, beskæftigelse/ erhvervsliv og skole. Der skal laves en plan for, hvordan vi bruger og
sætter fokus på praktik i forløbet 7.-9.kl.
2.
Årsplanen er redigeret og fungerer som et dynamisk stillads til årets møder.
3.
Elevrådets forslag om virtuel morgensamling på fredage blev positivt modtaget. Der arbejdes videre
på ideen.
4.
Der var generelt positiv evaluering af forældremøderne. Der skal følge kort med skolens indgange
med invitationen ud. Kortet opdateres og lægges på skolens hjemmeside ( TN og Sinja). Sikkerhed på
parkourstativ undersøges.
Generelt godt fremmøde ved møderne.
5.
KM orienterede kort om beredskabsplanen, der er afprøvet i september 20.
6.
Der foreligger en Covid-19 beredskabsplan i Assens Kommune. Vi besluttede i relation til Coronasmitte følgende i forhold til kommende arrangementer: Motionsdagen gennemføres som en
klassedag med fokus på sundhed, motion og bevægelse. Skolefesten udskydes til torsdag, 25.03.21 kl.
17.30 – 20.30 med det kendte koncept. Lucia gentænkes i en form, hvor klassen er i centrum.
Julebingo får en digital version.
Bestyrelsen drøftede regler og anbefalinger fra Ministeriet og Sundhedsstyrelsen vedr. Covid-19.
Skolen udsender information om/ påmindelser om, hvad vi kan gøre for at hindre Corona- smitte.
7.
Legepladsen/ uderummet fortjener et særligt punkt på vores dagsorden, men lige nu arbejder vi
seriøst med at få repareret vores karrusel. Det koster ca. kr. 38.000,Vi overvejer at søge fondsmidler til legepladsen generelt.
8.
Lærer, Henrik Gabs, fratræder Tommerup skole med udgangen af oktober 20, pga. nyt job. Vi er i
gang med ansættelsesproces. Line deltager fra bestyrelsen i ansættelsesudvalg.
Sygemeldinger og vikar er en del af hverdagen på en ny måde, idet også personale går til Covid-19test, og der er ventetid på svar.
Vi arbejder på at få en skolehave på den plads, hvor Pilebo lå.
Der er indgået budgetforlig for 2021 i Assens Kommune.
Vi åbner for lys og syn gennem skurene i skolegården.
8.
Cykelparkering: man må gerne parkere ved indskolings/SFO-bygningen på siden ud mod indkørslen,
men ikke i skolegården.
Hjemmesiden til mobilbrug? – undersøges.
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