
Referat fra skolebestyrelsesmøde den 7.3.2016. 
 
Fraværende anmeldt: Martin Larsen, Chara Jacobsen, Lene Kromann og Tine Schytt 
Fraværende uanmeldt: 
Referent: Viviann Friis Schønnemann 
 

0. Legepatrulje 
Punktet udskydes 
 

1. Meddelelser 
v/Formanden: 
Annette udleverede en folder om principper til styring af skolen og opfordrede til at kigge på skole og 
forældres hjemmeside, hvor der ligger forskellige principper. 
Derudover oplyser Annette, at hun har deltaget i et møde omkring input til ny Børne og Ungepolitik i FMK. 
 
v/Skolen: 
Bjarne oplyser, at politikkerne har arrangeret et dialogmøde med fokus på inklusion særligt rettet mod børn 
og unge med handicap i skole- og dagtilbud. Det er børne- og uddannelsesudvalget og Handicaprådet der 
arrangerer dette dialogmøde. Invitationen sendes ud på intra til alle. 
 
Bjarne orienterede om status på renoveringsprojektet og oplyser, at tidsplanen følges og de nye lokaler kan 
tages i brug 1.6. 2016. Bjarne udtrykker stor ros til alle faglærere, der får det til at hænge sammen uden brug 
af faglokaler. Derudover oplyser Bjarne, at der er nye møbler i det hele, når det tages i brug. 
 
Bjarne oplyser, at han har modtaget årsopgørelsen/resultatet fra 2015 og kan fortælle at Tingagerskolen er 
kommer ud med et overskud. 
 
Bjarne fortæller, at de nu er ved at lægge an til næste skoleårs planlægning. Og det ser ud til, at der kommer 
flere til specialklasserne i det kommende skoleår. Derudover oplyser Bjarne, at der pt er 84 tilmeldte 10. 
klasse næste. 
 
v/Medarbejderne: 
Ingen meddelelser 
 
v/Elevrådet: 
Josephine oplyser, at fastelavnsfesten var en stor succes der var i alt 70 elever. 
 
 

2. Principper for forældreinvolvering 
Punktet udskydes 

 
 
3. Køreplaner Fynbus 

Orientering ved Bjarne, der kan fortælle at Teknisk Forvaltning har indstillet til kommunalbestyrelsen at få 
tilført 3,5 millioner til omlægning af skolebusser. Hvis dette bliver besluttet vil Tingagerskolen kunne have 
skolestart kl. 8.10 i næste skoleår. Der afventes aktuelt politisk beslutning. Fynbus vil herefter gå i gang med 
at lave den bedste og mest optimale kørsel, så der bliver mindst muligt ventetid for eleverne på skolerne. 
    

 
 



 
4. Skolebestyrelsesvalg  

Regler og principper for skolebestyrelsesvalg drøftes. 
Der er valg til skolebestyrelsen onsdag den 9.3.2016. Valget er kombineret med forårsfesten, hvor 
indskolingskoret vil synge og forældre/venneforeningen vil orientere lidt om deres arbejde. Mens selve valget 
løber af stablen vil der blive serveret lidt let at spise for eleverne et andet sted.  
 

 
5. Evt. 

Madordning: Annette fortæller, at Nordagerskolen har lavet et nyt koncept i forhold til madordning og Annette 
har sagt at skolebestyrelsen her på Tingagerskolen gerne vil holdes orienteret for inspiration.   
 

 
Næste møde den 6. april 2016 kl. 19.00 

 


