
 

Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 30/8 2016 

 

Fraværende: Rasmus, eleverne og Søren 

Referent: Chara Harries Jacobsen 

 

0. meddelelser  

v. formanden:  Signe forelægger at der er årssamling for skole/ forældre på Nyborg 

Strand, vi deltager med Camilla som repræsentant for Tingagerskolen. 

Samtaler 21/9 for lærer og Leder til grundskole og SFO. Chara og Camilla deltager hele 

dagen. Signe deltager i ledersamtalerne. 

Elevråd er stadig ikke konstitueret. 

Skolen v. Bjarne Nielsen: Vi har netop ansat en lærer og en pædagog. Det var et stærkt 

felt, med 111 pædagogansøgere og 33 læreransøgere. 

Status på renovering: Alt forløber efter planen og vi forventer at grundskolen indtager de 

nye lokaler omkring uge 43. 

Vi har haft uanmeldt besøg af arbejdstilsynet, ingen anmærkninger, kun meget positive 

kommentarer om vores skole. 

Processen med ombygning har været hård, men virkelig lærerig og god. 

Som afslutning på renoveringen har vi inviteret politikere, samt chefer i opvækst og 

læring. Samtidig har vi planer om at invitere forældre og seniorer til at se vores færdige 

skole. 

Skolen har ansøgt opvækst og læring om et legat til EU First Lego League. Vi ansøgte om 

33.000 og fik 25.000 til programmering. 

Området foran hovedindgangen fungerer nu som læssezone, hvilket er planen at 

bibeholde efter endt renovering. Eleverne ønsker en multibane i samme område, hvilket 

kunne være en god mulighed for udnyttelse af området. Vi arbejder på at muliggøre det. 

Stien fra Tingagervej og ned til parkeringspladsen er ansøgt om evt at køres videre ned til 

den fliselagte sti langs fodboldbanen, for at få større sikkerhed og mindre stigning for 

cyklister, som kommer denne vej. Park og vej er ind over denne ide. 

v. medarbejderne:  Personalet er i fuld gang med at bygge de nye lokaler op, få nye samt 



gamle ting sat op til brug igen. 

7.-10. årgang er på plads på skolen efter gode introuger. I disse årgange er UU timerne 

lagt sammen til hele dage, f.eks. tema og fagdage, for at prøve noget andet. Der vil dels 

være humanistiske og delt naturvidenskabelige dage. Vi er sikre på det bliver rigtig sjovt 

og lærerigt på en ny måde. 

 

2. Budget FMK 2017 

Signe og Chara har deltaget i et møde med de andre skoler i kommunen, og sendt et 

brev til politikerne, omkring de rammebesparrelser vi ønsker at gøre indsigelser imod. Der 

er intet svar kommet på dette, men vi afventer at de reagerer på dette. 

 

3. Årshjul 

Vi nedsætter en arbejdsgruppe til at lave et årshjul, som skal indeholde de punkter 

skolebestyrelsen vil arbejde med i løbet af skoleåret. Bjarne, Lene, Signe og Camilla laver et 

oplæg til næste møde. 

Vi drøfter forskellige emner til årshjulet 

 

4. Evt. 

Vi har haft to forældrehenvendelser: 

En dreng har banket hovedet op i et vindue på lærerværelset. Det er beklageligt, men vi, 

som Skolebestyrelse, mener ikke det er noget vi kan gøre så meget ved. 

Lus i indskolingen er et stigende problem, vi skal alle tage ansvar. Vi undersøger om der er 

noget vi som institution kan gøre for at afhjælpe problemet, eller oplyse bedre. Lærerne 

informerer ud hver gang de oplever der er lus. Vi opfordrer forældre til at kæmme, 

behandle og gøre hvad de kan for at komme lusene til livs.  


