Skolebestyrelsens møde
Tirsdag, 27.10.20 kl. 16.30 – 18.30
Mødet blev afholdt på Teams.
Afbud: Line

Drift: (50 min)
1. Økonomi – gennemgang af skolens budget og regnskab, herunder Coronaregnskab.
Desuden drøftelse af, hvordan bestyrelsen følger op på budget og regnskab i løbet af
driftsperioden.
2. Fotografering. Vi har haft en 3- årig aftale med Odense Skolefoto – den er slut nu.
Drøftelse af, hvad vi vil fremadrettet?
3. Dialogmøde med politikerne – har vi noget, som vi ønsker at bringe frem i de
kommende dialogmøder?
Tema: (60 min)
4. Oplæg vedr. modtagelse af nye elever/ familier. Info-folder, hjemmeside? Dette pkt,
samt punkt vedr. uderummet og om praktik, karrierelæring og samarbejde med
lokale virksomheder kan måske indgå i vores kommende tema vedr. branding af
Tommerup Skole.
5. Uderummet omkring skolen. Hvilke ideer og visioner har vi på længere sigt – og hvad
gør vi nu på kortere sigt?
(10 min)
6. Gensidig orientering (læreransættelse, orienteringsmøde for kommende 7.kl, udflugt
for 7.kl i samarbejde med kirken)
7. Eventuelt
Referat:
1.
KM gennemgik skolens regnskabstal pr. oktober 20. Vores økonomioversigt er mere enkel nu,
hvor alle driftskonti vedr. rengøring, varme, vand og el, samt ejendomsdrift er samlet
centralt. Forventeligt en forbrugsprocent ved årets udgang inden for +/ minus 5% som
decentraliseringsaftalen fastlægger. Bestyrelsen drøftede ønsket om at indkøbe en
reparation af legepladsens karrusel eller en ny af samme. Vi tager en runde med elevrådet og
beslutter derefter, om det bliver en reparation eller en ny ting til legepladsen.
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Bestyrelsen følger op på budget og regnskab efterfølgende hvert kvartal.
KM fremlagde de beløb, som skolerne får i kompensation for ekstra udgifter fra forløbet i
foråret 20, hvor vi skulle holde skole med 1-meters afstandskrav.
Tommerup Skole modtager kr. 87.000,- - vores udgifter har været kr. 136.000,2.
Vores 3-årige kontrakt med Odense Skolefoto er udløbet. Bestyrelsen nedsatte et udvalg,
som får til opgave at undersøge alternative muligheder for skolefotografering. Udvalget er
Kristine og Sinja.
3.
Måske kan vi bidrage ved næste dialogmøde med vores politik vedr. velkomstfamilier i vores
område.
4.
Bestyrelsen drøftede oplæg fra Laura og Sinja vedr. modtagelse og velkomst til nye familier/
elever. Bestyrelsen er meget positiv over for tankerne og baggrunden for oplægget. I
drøftelsen blev nævnt nye overskrifter for vores nye princip – det kunne være
velkomstfamilier, venskabsfamilie, skoleambassadører - blot ikke svære ord i overskriften.
Bestyrelsen anbefalede, at det nye tiltag skulle gælde alle nye familier/ elever og ikke blot
familier/ elever, hvor personalet vurderede behov. Der skal være forskel på kontaktforældre
og ”mentorfamilier”.
Laura og Sinja redigerer oplægget til næste møde.
5.
Tanker og ideer i forhold til skolens uderum drøftet. Vi kunne ønske os en vision, samlet plan
for hele uderummet, som skulle indeholde både legeplads til skoletiden og SFO, samt fritid og
samling for lokalsamfundet i øvrigt. Bestyrelsen foreslog samarbejde med Støtteforeningen,
landskabsarkitekter, studerende med projektarbejde, Assens Kommunes friluftsstrategi og
muligheden for at søge fonde.
Bestyrelsen nedsatte et udvalg med Gitte, Sinja og Thomas. Desuden tæt samarbejde med
elevrådet. Udvalget vender tilbage med et oplæg til både kort og længere sigt.
6.
Gensidig orientering:
Lærer, Henrik Gabs slutter hos os 30.10.20 og lærer, Martin Thue Hansen starter hos os
01.12.20. Vi har fundet en vikarløsning i november.
Orienteringsmøde for 7.kl er flyttet til tirsdag, 12.01.21 kl. 19 – 21.
Dannelses-kulturtur for 7.kl er gennemført i samarbejde med Tommerup Kirke med et meget
flot program.
DSA(flersprogsundervisningen) er under revidering pt. i Assens Kommune.
7.
Eventuelt – Intet.
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