Skolebestyrelsens møde
Tirsdag d. 16. august kl. 16.30 – 18.30
Afbud fra: DG, elevrådet har ikke konstitueret sig endnu.

Referat:
Drift:
1) Velkommen til et nyt skoleår og ny bestyrelse (herunder en kort præsentation)
2) Nyt personale på TS:
a. Nanna (ny pædagog), Janne (ny bh. kl. leder), Katrine (ny lærer)
3) Elevtal, klasser og holddeling (orientering)
a. 246 elever, 13 klasser, 2 elever i modtagetilbud.
b. Holddeling: 6. årg. og 9. årg.
c. Holddeling i vores nye 0. klasser  udskudt klassedannelse
4) Sommerfesten d. 25.8. (orientering)
a. Hjælp til servering af mad – Laura, Susanne, Sinja, Allan,
b. Vi reserverer plads til lærerne ved klassernes borde.
c. Udfordring at få plads til alle ved klassens borde – kan vi gøre noget ved det
logistiske fx ift. tilmelding?
d. Opmærksomhed på de nye forældre på skolen  kan forældrerådene hjælpe?
e. Ide  kunne eleverne fra 9. kl. evt. servere mad?
5) Forældremøder (orientering)
a. Nyt powerpoint (talepapir) - gennemgang.
6) Ordensregler – fx garderobe/skofri skole og frikvartersregler (kort drøftelse)
a. Det er skolens bestyrelse der laver skolens ordensregler.
b. Hvordan gør vi opmærksom på skolens ordensregler ift. elever og forældre 
det kommer på som punkt på et kommende møde.
7) Genbesøg principper ift. uklarheder (drøftelse)
a. Vi genbesøger vores principper årligt.
b. Ide til nyt princip  ”bring your own device”  TN kontakter
Tallerupskolen, som har lavet et godt princip.
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c. Vi skal i løbet af efteråret arbejde videre med stukturen på vores hjemmeside.
d. Vi skal have gjort vores principper mere synlige på hjemmeside/AULA.
8) Punkter til formændenes formøde  dialogmødet med det politiske udvalg d. 24/11
a. ”Den grønne omstilling”  hvordan får vi bragt vores børn/unge i spil?
b. Kreativitet i folkeskolen.
c. Samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Tema:
1) Bestyrelsens synlighed (drøftelse)
a. En årlig beretning, som man evt. planlægger i samarbejde med
støtteforeningen.
b. Små optagelser/videoer, hvor vi præsenterer bestyrelsens arbejde på
eksempelvis facebook – hvad er vi lykkedes med.
c. Kontaktforældre i klasserne
d. Vi tager punktet op på næste møde.

2) Bestyrelsens årsplan (drøftelse og prioritering)
a. Årsplanen kører videre som den er.

Gensidig orientering:
1) Forsinkelse på legepladsen

Eventuelt:
1) Ide til motionsdag – klimarun
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