Skolebestyrelsens møde
Tirsdag d. 13. september kl. 16.30 – 18.30
Afbud fra: Peter

Referat:
De to nye elevrådsrepræsentanter bydes velkommen.

Drift:
1) Evaluering af sommerfesten (drøftelse)
a. Gode tilbagemeldinger fra både skole, forældre og støtteforening.
b. Mad/servering  flere på i starten og færre til sidst.
2) Beredskabsplan, herunder terrorberedskab (orientering)
a. Vi skal have fundet et system for alarmering ved PLOV-episoder
b. Vi beder om hjælp fra kommunens sikkerhedskoordinator
3) Elever der forlader skolen (orientering og fremlæggelse af handleplan)
a. Der er en bekymring for, at det er for lang tid inden forældre kontaktes.
b. Det er vigtigt at handleplanen giver tryghed for personalet.
c. Godt at eleverne kan hjælpe med konkrete søgning.
4) Forældremøderne - fokus på forældredeltagelse (status og evaluering)
a. Dejligt med fælles powerpoint  det virkede rigtigt godt
b. Parkeringspladserne  det er vigtigt, at der er plads til forældrene om
morgenen på stadionvænget.
c. Sikker skolevej  et punkt der går igen.
d. Tjek op på parkeringssituationen ift. kommunen.
e. Generelt gode tilbagemeldinger.
5) Orienteringsmøde for kommende 0. og 7. kl.  ny dato for indskrivning (orientering
og kort drøftelse)
a. Det var et godt møde for kommende 7. årgang sidste år.
b. Eleverne  det er godt at se skolen være i gang  vigtigt med en besøgsdag.
c. Det ville være en god ide at inddrage eleverne eksempelvis fra 8. årg.
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d. Elevrådet er vigtige i formidlingen.
e. Det er vigtigt, at vi taler lige til alle  ingen nye og gamle elever.
f. Bestyrelsen deltager hos kommende 7. klasse.
6) Indsats vedr. praktik – opfølgning på vores princip vedr. job og uddannelse
a. Vi tager punktet på med til næste møde
b. Det skal udarbejdes som et princip  sendes ud med dagsordenen til næste
møde.
7) Nyt fraværssystem (orientering).
a. Orienteret
b. Bestyrelsen vil gerne følge fraværet for elever.
8) Princip om ”Bring your own device” (gennemgang af oplæg).
a. Vi tager det med på næste møde  sendes ud sammen med dagsordenen til
næste møde.
b. Fokus ift. de yngre elever  det er en udfordring at eleverne får computerne
og bruger dem uhensigtsmæssigt.

Tema:
1) Skolens synlighed (drøftelse – fortsat fra sidste møde)
a. Nednættelse af udvalg ift. branding af TS
i. Martin, Peter, Majbritt (oplæg klar til mødet d. 29. november).
b. Udvalget kan tage udgangspunkt i det der tidligere er lavet.
2) Trafiksikkerhed:
a. Skolepatrulje
i. Udfordringer omkring vores lysregulering  det er lavet så det skifter
automatisk, hvilket gør at flere trafikanter kører over for rødt.
ii. Kunne vi få systemet lavet om?
iii. Forslag fra elevrådet  kunne skolepatruljen dækkes af alle klasser i
overbygningen  eleverne melder sig selv  gulerod (en fælles
oplevelse for dem der står patrulje).
iv. Kunne vi bede politiet om hjælp ved lyskrydset.
b. Området ved indskolingsbygningen
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Gensidig orientering:
1. elevrådet:
a. Reperering af net på mål og basketballkurve.
b. Der ligger ofte glasskår på boldbanen bag hallen.
c. Ønske om skolebod (vi tager punktet med på et personalemøde)
d. Ønske om adgang til elkeddel og mikrobølgeovn (Vi tager det på som et
punkt).
e. Ønske om stævne for andre boldspil end fodbold fx håndbold.
2. Vi skal være opmærksomme på at skolen stadig er skofri.

Eventuelt:
1. legepladsen
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