Skolebestyrelsesmøde 19.00-21.00

Dato og tid
Onsdag den 27. november 2019

Fraværende med anmeldt forfald: Elevråd
Fraværende uden anmeldt forfald: Johnny

0. Meddelelser
-

-

-

Formanden
Deltagelse i landsmøde ved Skole og Forældre,
Camilla og Signe deltog.
Indkaldelse til skolebestyrelsesseminar 21/3
2020 i Middelfart – hvem vil deltage? Temaet er
”Sådan kan skolebestyrelsen bruge data i sit
arbejde”
Skolen v/Bjarne Nielsen
Tildelingsmodel med implementering 2020.
Modellen betyder færre midler til
Tingagerskolen ca. 900.000 kr.
Aula er undervejs og køres parallelt med intra
frem til 1/1 2020, begyndende mandag d. 2/12
2019. Skolen er klar til at skifte platform.
Mange bolde i luften, ledelse og personale løber
stærkt – på den gode måde.
Ny chef for opvækst og læring mandag d. 2/122019. Indkaldelse til SKB-møde, når han er
kommet i gang.
Forældrehenvendelser vedr. Skolebusdrift
(kapacitetsproblemer) – er sendt videre til
busselskab.
Forældrehenvendelse vedr. Opførsel til og fra
skole – elever er involveret og enkeltelever er
konfronteret med deres opførsel.
Henvendelse fra lærer vedr. Badning efter i
dræt i udskolingen. Forslag om at SKB
udarbejder et princip for idræt og badning.
Medarbejderne
Juleaktiviteter er godt i gang – Lucia, klippeklistre-dag.
Usikkerhed omkring implementering af Aula.
Afklaring af usikkerheder omkring fildeling,
arbejdsplatforme med elever.
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Eleverne

1. Praktik 8 årgang
- Oplæg v/Bjarne Nielsen og Signe Harder
- Bilag vedhæftet
Der er god effekt af praktikken. Elever finder ud
af, hvad de vil og hvad de ikke vil. 9. årgang
deler erfaringer med 8. årgang. Elever der ikke
ønsker praktik eller som ikke finder
praktikplads, kan deltage i undervisning i en
parallelklasse, der har også været elever, der
har gået til hånde sammen med skolens
pedeller. Det er et lovkrav, at elever der ønsker
praktik kan få muligheden i 8., 9. og 10. klasse.
2.
-

Fleksibel skole
Princip
Drøftelse
Udkast
Input
Bilag vedhæftet
Princippet er drøftet. Der arbejdes med
ordlyden i princippet af Signe, herefter sendes
det til PUK for at få kvalificeret princippet
omkring teamsamarbejde. Evt. henvisning til
princip for vikardækning.

3. Evt.
Rygning blandt elever udenfor skoletid og
udenfor skolens område.
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