Ekstra
Møde i skolebestyrelsen
Tirsdag, 17.11.20 kl. 19 - 20
(Mødet er digitalt på Teams)
Vi ser ikke skævt til nogen, hvis man må melde afbud med denne korte tidsfrist. Man kan
give sin mening til kende gennem formanden.

Drift:
1. Forespørgsel fra KM Telecom og Assens Kommune vedr. opsætning gittermast til
antenner for mobiltelefoni samt en teknikkabine ved mastens fod. Bestyrelsen bedes
drøfte denne forespørgsel.
2. Udeområderne: Afklaring af, hvad vi gør ved karussellen. Elevrådet har været
involveret, og vi ønsker nu en endelig afklaring.
3. Gensidig orientering (Støtteforeningens initiativer, julemånedens aktiviteter,
ændringer i fagfordeling)
4. Eventuelt
5.

Referat:
Bestyrelsen er generelt indstillet på, at vi er nødt til at give plads til telemaster, når vi ønsker
god mobiltelefondækning. KM undersøger dog, om der stadig er mulighed for en fuld
fodboldbane opstreget og hvor ønsket om en placering i Tommerup kommer fra. Ligeledes
om gittermasten kan ”falde ind” i området rent æstetisk og naturligt? Der kommer et møde i
nær fremtid, hvor KM Telecom, Assens Kommune og bestyrelsen har mulighed for at se på
planerne på stedet. KM inviterer til dette.
2. Vi sætter reparation af karussellen i gang hurtigst muligt.
3.
- Støtteforeningen arbejder med lys i et træ mere ud mod vejen, desuden med projektør på
indskoling/ SFO og lys i vinduerne i indskoling/ SFO. Julebingo bliver i digital version med evt.
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præmier til klasserne, og ikke mange individuelle pakker i år. Sinja tilbyder juledekorationer
fra sit firma.
- Julemånedens aktiviteter er præget af Corona-restriktioner fortsat, f.eks. Lucia, som
forsøges sendt gennem Teams og på Facebook. Vi har ikke forældre med på dagen, og vi
samler ikke eleverne.
- Ændringer i fagfordelingen med baggrund i ansættelse af ny kollega pr. 01.12.20 omtalt.
Der er sket flere mindre justeringer, som samlet set udnytter vores kapacitet bedre. Der går
besked til alle berørte klasser om ændringerne.
Blandt andet har vi indbygget holddelingstimer i 5.kl ( 5 lektioner + LKT-støtte)
- Trivselsmåling samt tilfredshedsundersøgelse på Tommerup Skole viser, at vi klarer os
godt i både trivsel og brugertilfredshed. Dette er en god historie, som vi gerne vil
fortælle videre. Det er personalet, der har gjort en vedholdende og ihærdig indsats i
området. Vi afventer med at gå ud med vores gode historie til vi får besked på, at
undersøgelserne er offentlige.
4. Eventuelt
Kunne der luftes ud i 5.kl?
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