Skolebestyrelsensmøde
Tirsdag, 25.05.21 kl. 16.30 – 18.30
Afbud: Kristine, Laura og Solveig

Drift:
- Skoleårets planlægning - orientering
- Corona- status: 9.kl særligt ekstra forløb, sidste skoledag for 9.kl, omlagt
undervisning, aflysning af lejrskole, intromøder for kommende 0.kl
- Personalesituationen - orientering
- Rep i skolebestyrelsen i 21/22
- Trivselsopfølgning – orientering om opfølgning
- Ønsker til temaer til bestyrelsens årsplan 21/22
- Fælles henvendelse fra bestyrelserne til Assens Kommune vedr. budget og
økonomistyring. Susanne orienterer.
- Opfølgning på Børn- og Unge-politikken. Har I set bogen om Snessa?
- Opfølgning på talentspejderne

Tema:
- Skolens udeområder, herunder arbejdsdag for skolehaven. Kultur omkring
arbejdsdag på skolen, ejerskab, inklusion – skal vi gøre noget særligt for at dyrke det?
Gensidig orientering
Eventuelt
Referat:
Drift:
Fag- og opgavefordeling for kommende skoleår er i gang – vi afventer ansættelse af lærer og
barselsvikar for lærer inden endelig fagfordeling.
Corona-status: Aktuelt Corona-smittetilfælde og tilfælde om mistanke drøftet. Bestyrelsen
ønsker en form for ekstra kontakt ud over Aula. Vi arbejder videre med en form for
telefonkæde om klasserne i tilfælde af ”krise”-beskeder. Nye retningslinier fra 25.05.21 giver
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mulighed for at afholde sociale arrangementer om klasserne og lejrskole. Intromøder for
kommende 0.kl er foreløbigt udskudt og erstattet af brev. Måske der kommer et ”hilse-på”arrangement lige op under sommerferien. Omlagt undervisning i klasserne med
fålærerprincip har vist sig bæredygtigt – også i forbindelse med nylig smitterisiko.
Personalesituationen: Vi ansætter en fast lærer og en barselsvikar for lærer til skoleåret
21/22. Desuden har vi stadig en uafklarethed i forhold til pædagogområdet, pga. sygdom og
afklaring af det.
Repræsentant i skolebestyrelsen: Rikke og Dorthe er valgt for det kommende skoleår.
Bestyrelsen vil sende ønske om ”rullende valg” af medarbejderrepræsentanter til Assens
Kommunes styrelsesvedtægt.
Trivselsopfølgning: Alle klasser har nu deltaget i nationaltrivsel.dk, og der kommer rapporter
ud til klasseteams i juni 21.
Ønsker til skolebestyrelsens årsplan 21/22: Branding af Tommerup Skole, Strategi for
læsning, Skolehaven/ udeområderne og sammenhæng deri, samt samarbejde med
Overmarksgården om udeliv og bevægelse, MOT og andre tiltag for at fremme inklusion i de
yngre klasser, Kunst i børnehøjde – er der muligheder i det?
Vedr. budget og økonomi: Bestyrelsen drøftede kort det fælles oplæg fra alle
skolebestyrelserne med baggrund i oplæg fra Susanne– og der var stadig opbakning til
indhold og tone i henvendelsen. Der arbejdes videre med et årshjul til økonomi og budget
for at forhindre de meget sene korrektioner. Ingen går efter en nul-fejlskultur, men mere
efter gensidig tillid og udmeldinger i god tid før en driftsperiode starter.
Børn- Unge-politikken: Der vil komme opfølgning på politikken i det kommende år. Bogen
om Snessa er uddelt i de yngste klasser, 0.-2.kl.
Talentspejderne: Der er nu en mentor til Tommerup Skole, så den første elev til forløb med
talentspejderne kan snart komme i gang. Rikke og Henning er lokale ambassadører for
talentspejderne.

Tema:
Arbejdsdag i skolehaven vedr. opsætning af hegn, græssåning og fliser er blevet udsat nu to
gange, pga. meget vådt vejr. TN finder nyt tidspunkt. Der er heldigvis et lille hold forældre,
der vil hjælpe til.
Bestyrelsen drøftede sammenhæng i udeområderne og muligheden for at gøre skolens
udearealer til et attraktivt udflugtsmål for familierne – også uden for skoletid. Desuden
inspiration til bevægelse og leg. Der blev talt om en samlet vision, som også har skaterbane,
fitness og klatrevæg som en del af et udeområde, der appellerer til alle aldre. Vi talte om, at
det vil være godt at have en helhedsplan, som vi så kan udmønte delmængder af hen over
årene.
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Fondssøgning drøftet. Inddragelse af klasserådene i forhold til konkrete opgaver i relation til
ejerskab og fællesskab. Udvalget vil komme med et oplæg til helhedsplan ( TN, Maria, Sinja
og Kristine). Vi sætter temaet på i kommende skoleår.

Gensidig orientering: Der er ny aftale om skolefoto, dvs. Odense Skolefoto meldes af.
Sommerbrev fra bestyrelsen – hvem skriver det i år?
Eventuelt: ikke noget.
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