Bestyrelsens møde
Tirsdag, 01.12.20 kl. 16.30 – 18.30, med lidt forlængelse til 19.30 med spisning
I forlængelse mødet spiser vi lidt mad sammen (portionsanrettet platte)
Afbud:

Drift: (40 min)
1. Velkomstfamilier. Der foreligger et redigeret oplæg fra Sinja og Laura. Bestyrelsen
skal drøfte, om vores politik på dette område skal indgå i vores ”branding” af
Tommerup Skole.
2. Høring vedr. Gummerup Landsbyordnings nedlæggelse. Bilag og høringsmateriale er
udsendt.
3. Bestyrelsens julekort til familierne?
4. Status på Corona-situationen i skolen.

Tema: ( 70 min )
5. Oplæg vedr. det timeløse fag, Job og Uddannelse. Udvalg (Lars, Henning, Thomas og
Kirsten) har lavet et udkast til, hvordan vi kan se praktik som en del af Job og
Uddannelse. Bestyrelsen skal drøfte oplægget og vurdere, om det skal indgå i vores
”branding” af Tommerup Skole. Bilag vedlagt.
6. Skolens samarbejdspartnere i forhold til elevernes læring og trivsel ( PPR,
kompetenceteam, forposter, særlige indsatser og muligheder) Hvordan fungerer det?
7. Gensidig orientering
8. Eventuelt

Referat:
1. Første punkt udgår og udsættes til senere.
2. Høringssvar sendes som udkastet. Ingen yderligere kommentarer.
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3. Sinja laver et julekort til forældrene fra bestyrelsen med input blandt andet på
tilfredshedsundersøgelsen fra Laura. Desuden kan omtales reparation af karussellen,
Støtteforeningens initiativer.
4. Corona-smitte- justeringer drøftet. Bestyrelsen præciserer, at vi skal være mere konkrete i
forhold til forældre i indskolingen/ SFO, som vi beder om ikke at gå længere end garderoben
uden aftale. Vi beder forældrerådet om at fortælle, hvorfor vi vælger at afholde et møde i
december vedr. alkohol. Lars og Susanne tager kontakt til de respektive forældreråd med
henblik på at fortælle om rammer og årsag til at mødet holdes.
5. Udvalget gennemgik oplæg til det timeløse fag – Uddannelse og Job. Bestyrelsen ønsker
at arbejde videre med tankerne, både i personalegruppen og i bestyrelsen. Meget positiv
stemning for tankerne i oplægget. Jf. tilfredshedsundersøgelsen er der mulighed for at gøre
det endnu bedre med overgang til ungdomsuddannelse – og det kan forberedes gennem
f.eks. oplæggets tanker om Job og Uddannelse og praktik som en fast del af undervisningen i
7.-9.kl.
6. Udsættes til næste gang.
7. Gensidig orientering:
Susanne møder op 18.12.20 kl. 12.20 til afsked med Lone.
Fællesskærm – digital morgensamling som styres af elevrådet.
De 5 kerneværdier – der er spørgsmål fra enkelte forældre til vores kerneværdier. Dette
sætter vi på dagsorden i foråret 21.
Belønning/ afstraffelse – hvilke pædagogiske værdier har vi? Hvad virker og med hvilken
grund? Skærmtid som belønning – hvordan stemmer det med vores politik på området og
vores værdier?
8.Eventuelt.
Forslag om at udbygge/ formalisere samarbejdet med spejderne. Vi får et forslag gennem
Line.
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