Bestyrelsens møde
Tirsdag, 12.01.21 kl. 16.30 – 18.30
Afbud: Gitte, Lea

Dagsorden:
Drift: (40 min)
1.
Høring vedr. flersprogsområdet. Oplæg vedr. omlægning og forstærkning af indsatsen. Bilag
er udsendt.
2.
Høring vedr. ny tildelingsmodel til skolerne. Bilag eftersendes, når vi modtager det.
3.
Gensidig orientering (møde vedr. antennemast, orienteringsmøde for kommende 7.kl og
0.kl, projektopgave for 9.kl, trivselsundersøgelse for personalet)
4.
Status på Covid-19

Tema: (45 min)
4.
SFO – indhold og visioner. Indledende drøftelse af vores ambitioner og forventninger i
forhold til SFO. F.eks. service i forhold til pædagogiske aktiviteter.
5. Eventuelt
6.
Lukket punkt: (30 min)
Henvendelse fra forældre vedr. skolens værdier. Drøftelse og svar til forældregruppen.
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Referat:
1.
Oplægget til høring vedr. flersprogsområdet fik enkelte justeringer. Sendes sammen med
MED-udvalget.
2.
Materiale vedr. ny tildelingsmodel er kommet ud for sent til behandling i dette møde. Vi
afholder et ekstra møde, tirsdag, 19.01.21 kl. 16.30 – 17.30 angående dette.
3.
Gensidig orientering:
Sinja deltager i møde vedr. antennemast. Orienteringsmøder for kommende 7.kl og 0.kl er
foreløbig udsat, men vi forbereder os på en form for digitale versioner, evt. suppleret med
tilbud om fysisk besøg i familiegrupper. Projektopgaven for 9.kl skal genopfindes i
kalenderen, når vi kender til varighed af nedlukningen. Der foregår trivselsundersøgelse/ APV
for personalet i hele Assens Kommune i den kommende periode.
Afslag på vores ansøgning til Region Syddanmark om en Lysik-og Musik-oplevelse i naturen.
Skolehaven får nyt muldlag – på den gamle Pilebogrund.
MUS-samtaler for personalet finder en form i den kommende tid – enten on-line eller fysisk.
4.
Status på Covid-19:
Skolen er lukket for elever generelt frem til 17.01.21. Vi afventer yderligere udmelding om
evt. forlængelse i denne uge. Vi har pt. 4-6 elever i nødundervisning/ pasning – og enkelte
elever møder op fysisk i klasserne 5.-9.kl.
Tema vedr. SFO – indhold og visioner:
Bestyrelsen drøftede SFO`s hverdag, med baggrund i oplæg fra Thomas N, med vægtning af
aktiviteter for børnene og den frie leg. Faste aktiviteter, sociale tiltag, værksteder - måske
periodiske tiltag. Fælles samling f.eks. 15.30 med eftermiddagsmad. Involvere børnene i at
sætte mad frem og rydde af – som pædagogiske aktivitet.
Temafester – hvor forældre inviteres ind til en fredag eftermiddag. Behov for særlige tiltag i
2.-3.kl for at fastholde børnene i SFO? Måske særlige oplevelser, som man kunne se frem til i
2. og 3.kl?
Skolens forældresamarbejde får en særlig dimension gennem SFOs kontakt med familierne.
Vi må gerne give klare meldinger til forældrene om, at vi bruger udeområdet fuldt ud. Vores
varierede og rekreative udeområder er et stort aktiv for SFO.
Trafikale løsninger skal tænkes ind.
Indkrydsning elektronisk arbejdes der med.
Remida i kælderen er blevet et godt værkstedslokale for SFO.

Tommerup Skole | Stadionvænget 7 | 5690 Tommerup
Tlf. kontor: 64 74 65 25 | Mail: tommerupskole@assens.dk | Hjemmeside: www.tommerup-skole.dk

Afrunding på temaet blev, at vi involverer pædagogpersonalet i en videre drøftelse af indhold
og visioner for SFO.
Eventuelt:
Ansættelsesudvalg til ansættelse af ny lærer.
Lukket punkt:
Bestyrelsen svarer på henvendelsen.
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