Referat af skolebestyrelsesmøde 21. februar 2017
Referent: Tim Visti

1.
Oplæg af 7. klasse-lærerne Pernille Sandgaard og Susanne Hougaard.
Lærerne fortalte, hvordan introforløbet til 7. klasserne er lavet om, så årgangen bruger en hel uge sammen
på forskellige øvelser og aktiviteter. Først derefter sørger lærerne for at fordele eleverne i forskellige
klasser ud fra elevernes forskellighed, så der er sikkerhed for, at eleverne skal kunne bidrage med
forskellige ting i klasserne. Lærerne påpeger, at også i 7. klasse er forældreengagementet og -opbakningen
vigtig, så eleverne har rygstøtte hjemmefra og kan tage den med ind i skoledagen, hvis der opstår
eksempelvis sociale konflikter og problemer i løbet af skoleåret.

2.
Meddelelser fra formanden:
6. marts skulle der ha’ været kursus for nye skolebestyrelsesmedlemmer i kommunalt regi. Kurset er nu
blevet udskudt på ubestemt tid.
Meddelelser fra ledelsen:
Skolens regnskab for 2016 er snart gjort, og det ser umiddelbart bedre ud end forventet. Det betyder, at
Tingagerskolen kan forvente at klare sig nemmere igennem en kommunal sparerunde, der formentlig i
2017 kommer til at koste 15 lærerstillinger ud over Faaborg-Midtfyn Kommune.
En opgørelse viser, at Tingagerskolen er Faaborg-Midtfyns mest digitale skole, når det gælder om at bruge
digitale læremidler i undervisningen.
Nyt fra medarbejderne:
Intet nyt, alt er godt.
Nyt fra elevrådet:
Ikke mødt.

3. Temaaften den 15. marts. Det kniber lidt med tilmeldinger fra klassekontaktforældrene - Signe begynder
at gribe fat i dem, der ikke har tilmeldt sig.

4. Debat om skolens sundhedspolitik. Bestyrelsen tog hul på en indledende drøftelse af skolens
sundhedspolitik med udgangspunkt i Tingagerskolens vision om “Menneske og sundhed”.
Visionen lyder som følger: Menneske og sundhed - at skabe lyst til trivsel
Vi vil kendes på, at vores elever trives på skolen
Vi vil kendes på, at vi har et godt psykisk, fysisk og sundt miljø på skolen
Vi vil kendes på, at eleverne gennem læring får lyst til at leve sundt
Vi vil kendes på, at vi skaber kultur og fællesskab i spisesituationer
Vi vil kendes på, at sund kost er en naturlig del af elevernes skoletid
Vi vil kendes på, at de fysiske rammer er indbydende og inviterer til aktivitet og bevægelse
Drøftet på PUK 10.10.16 Den sunde skole, skolens vision
Oplægget til skolebestyrelsen er, at det er vigtigt at holde denne debat i kog.
10. årgang er meget striks omkring, hvad der må spises på skolen – det vænner eleverne sig forholdsvis
hurtigt til.
Overbygningen vil fremover ikke tolerere usund mad på skolen, men vi kan ikke kontrollere, hvad eleverne
spiser uden for skolen i pausen.
Der har over årene været en bedring i forhold til mad fra Tulip – derfor er det måske godt, at der i vores
principper står, at vi ”tilstræber”….
Det er vigtigt at tage drøftelsen i forhold til sundhedsprincippet – og vores vision for sundhed på skolen.
Sundhedsbegrebet kunne/burde udvides til mere end mad - inddragelse af motion, psykisk sundhed, søvn
osv.

Bestyrelsen diskuterede grundigt forskellige aspekter af sundhed for at komme nærmere ind på, hvordan
sundhedsvisionen skal fortolkes og føres ud i livet. Der blev både diskuteret kostpolitik med i høj grad også
rygepolitik og især, om skolen kan forbyde rygning i skoletiden, også hvis eleverne forlader skolen.
Debatten endte med, at formanden påtog sig med hjælp fra ledelsen at finde ud af, hvilke regler der gælder
på område - om skolen kan forbyde rygning i skoletiden.
Det blev samtidig aftalt at sætte sundhedsdiskussionen på et nyt skolebestyrelsesmøde hurtigst muligt.
Konkret blev det aftalt, at vi på næste skolebestyrelsesmøde “sundhedsbrainstormer”, så vi kan finde ud af,
i hvilke retninger, bestyrelsen og skolen skal arbejde. Bjarne Nielsen opfordrede til, at bestyrelsen ud over
kost og rygning også griber fat de i øvrige elementer i skolens sundhedsvision.

5. Eventuelt
Kort snak om parkeringspladsen ved Østre Ringvej og problemerne med at sætte børn af i området omkring
taxaholdepladsen. Aftale om at drøfte sagen på et senere møde.

