Skolebestyrelsens møde
Tirsdag, 27.04.21 kl. 16.30 – 18.30
Mødet holdes på Teams
Afbud: Line

Dagsorden:
Drift:
1.
-

Skoleårets planlægning 21/22
Personalesituationen, orientering
Skoleplan og aftale på lærerområdet, orientering
Opfølgning på samarbejde om forældrearrangement med spejderne
Bestyrelsens mødekalender i 21/22
Afslutningsforløb for 9.kl

2. Sommerfest i samarbejde med Støtteforeningen, 26.08.21 kl. 16 – 20. Bestyrelsens
deltagelse.
3. Indvielse af indskolings/ SFO-hus torsdag, 20.05.21 – endelig konklusion på
arrangementet.
4. Status på Corona-undervisningen jf. yderligere genåbning, 26.04.21

Tema:
5. Vejviser for Teknologi og Læring i Dagtilbud og Skole. Med baggrund i den nye
vejviser genbesøger vi vores princip for digital dannelse, herunder digital mobning og
mobiltelefoner. Desuden skal vi drøfte teknologiforståelse og hvordan dette indgår i
vores arbejde i klasserne.
6. Gensidig orientering
7. Eventuelt
Referat:
0. KM orienterede om, at der 27.04.21 er udmeldt fejl i budgettildelingen for alle skoler i
Assens Kommune, herunder også Tommerup Skole. Det betyder, at alle skoler skal
have budgetgennemgang, og at den nyligt overstående personalerokade skal

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

1.

2.

3.

4.

5.

genstartes. For Tommerup Skoles vedkommende betyder det et budget på ca. 1 mill.
Kr. mindre i 2021 end udmeldt 26.03.21. Skolens MED-udvalg orienteres 29.04.21,
hvorefter ledelsen udmelder konsekvenser af denne meget beklagelige budgetfejl.
Skoleårets planlægning: Orientering om personalesituationen, som pga. udmelding
om budgettildeling skal genvurderes. Skoleplan, som er det nye aftaledokument, som
alle skoler skal udfærdige vedr. lærernes arbejdsopgaver og vilkår, skal gennemgås
og drøftes med lærerne 11.05.21 og 18.05.21. Lærernes nye aftale betyder bla. at
lærernes forberedelse kan foregå på skolen eller hjemme efter eget ønske. TN fortalte
om tilbud fra spejderne i forhold til arrangement for klasserne. Der er ikke tale om at
”kapre kunder”, men om, at spejderne har et spændende koncept og nogle faciliteter,
som vi som skole får mulighed for at bruge til klassernes arrangementer. Desuden en
”lettelse” i forhold til formatet for et trivselsarrangement om klassen. Bestyrelsens
mødekalender for kommende skoleår drøftet og oplægget blev godkendt. Vi
fastholder tirsdag som mødedag kl. 16.30 – 18.30. Afslutningsforløb for 9.kl med
prøveforløbet og afsluttende dimission, torsdag, 24.06.21 omtalt. Der er mulighed for
at bruge kr. 22.000,- på særlig undervisning for 9.kl inden sommerferien.
Sommerfest i samarbejde med Støtteforeningen, 26.08.21. Bestyrelsens medlemmer
forventes at deltage med deres familier. Der er planer om lidt ekstra lækker mad og
sociale, legende indslag. Coronaplan B er, at klasserne (elever, forældre og deres
klasseteam) mødes på forskellige udendørs lokationer med pakkede madkurve fra
Støtteforeningen og en kasse med planlagte lege/ sociale aktiviteter fra skolen.
Indvielse af indskolings/SFO-bygning kan ikke blive i maj, pga. Coronarestriktioner. I
stedet arbejder vi med et Åbent-Hus-Arrangement, 24.09.21 kl. 14 – 17 for forældre
og lokalsamfundet. Bestyrelsen forventer at deltage. Udvalg, som arbejder videre
med dette: Sinja, Kristine, Kirsten og Susanne.
Status på Coronaundervisningen pr. yderligere genåbning, 26.04.21: 9.kl er fysisk til
stede i 80%, 5.-8.kl er fysisk til stede i 50%, 0.-4.kl er 100% fysisk til stede. I
hjemmeugerne er der on-line-undervisning kombineret med udeundervisning, som
klasseteamene melder ud om. Der er strammet op på indgange og håndhygiejne.
Podekorps to gange om ugen tester alle elever og personaler (med samtykker). Der
kan ske lokale nedlukninger – vi er forberedte på det. Bestyrelsen var godt tilfreds
med skolens information om Corona-restriktioner og diverse tiltag og forholdsregler.
Vejviser for Teknologi og læring drøftet. Bestyrelsen genbesøgte vores princip for
mobiltelefoner og digital dannelse. Bestyrelsen ønsker at fortsætte med mobilfri
skoletid. Vores princip skal tilføres et afsnit om digital mobning og vores opførsel
generelt på de sociale medier, samt et afsnit om teknologiforståelse og hvordan vi
håndterer det. Det blev pointeret, at god stil omkring de sociale medier er et fælles
ansvar mellem skole og hjem. Udvalg, der forbereder disse nye afsnit: Solvej, Thomas,
Line og Sinja
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6. Gensidig orientering: Udvalg, som arbejder videre med velkomst til nye familier
består af Sinja og Susanne. Der arbejdes med et oplæg til bestyrelsens møde,
25.05.21. Bestyrelsen besluttede af afprøve en lokal fotograf og holde pause med
Odense Skolefoto. Skolen ønsker at gøre brug af tilkøb på personale- og elevbilleder
til Aula, samt billedbog af samtlige elever. Projektet ”Kunst ud til folket” gennemføres
i en digital version, pga. Covid-19. Valgprocedure for medarbejderrepræsentanter til
bestyrelsen gennemføres i maj. Der vælges for 1 år, jf. styrelsesvedtægten. Bog uddelt
til de yngste klasser om Snessa – som opfølgning på Børn- og Ungepolitikken. Afsked
med vicedirektør 29.04.21. Nye chefer er ansat.
7. Intet
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