TINGAGERSKOLEN

Referat fra SKB-møde 30. september 2015
Fraværende anmeldt:

Søren Slifsgaard

Fraværende uanmeldt: Elever
Referent:

Annette Poulsen

0. Meddelelser
v/Formanden:
Ingen meddelelser.
v/Skolen:
-

Dispensation for konfirmationsundervisning. Kommunen ansøger ikke.
Budget 2016. Forlig vedtaget. Giver mulighed for god skole. 10,9 mio. kr. afsat til
renovering af Tingagerskolen i 2016.
FMK organisering følges tæt. Ny ledelsesstruktur endnu ikke besluttet.
Renovering 2016. Opstart forventes i jan. 2016.
Ansættelse af ny lærer til Spec. Afd.
SSP undersøgelser viser meget positivt en nedadgående tendens ifht. alkohol hos både
7. og 8. årgang i forhold til 2014.

v/Medarbejdere:
-

10. kl. på drueplukning, tværsuge i Grundskole, motionsløb uge 41, 9. kl. i Berlin
Spec. Afd. på ’PAS-kurser’ (Pædagogisk Analyse System) 3 dg.

v/Elevrådet:
Ikke til stede.
1. Karaktergivning, opfølgning fra møde 25/8-2015
Elevevaluering ikke indhentet, hvorfor udskydes punktet til SKB-mødet i november.
2. Henvendelse fra forældre vedr. lang skoledag
Drøftelse af henvendelse. Besluttet at Skoleleder og formand retter henvendelse til
fagchef/Kommune for nærmere drøftelse heraf.
3. Henvisning fra musiklærere
Enighed i bestyrelsen om implementere de modtagne forslag om nye musiske traditioner i
forbindelse med Julearrangement (dec.), Forårskoncert (marts) og Skolebestyrelsens arrangement
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(juni). Tilbagemelding om at Forældre-Venneforening normalt deltager med Generalforsamling ved
forårskoncerten. Formand melder retur til musiklærere samt Forældre-Venneforening.
4. Principper vedr. lejrskole
På baggrund af henvendelse af forælder, drøftes oprettelse af årshjul på hjemmesiden, hvor der
kan orienteres og reklameres for de årlige sociale events, som afholdes på Tingagerskolen,
herunder:
- fastelavn, afholdes af Elevrådet for 0. – 2. kl.
- halloween, afholdes af SFO for 3. – 4. kl. (inkl. overnatning)
Vedr. princip for lejrskole skal det gældende princip lægges tilgængeligt på hjemmesiden.
Pt. afvikles lejrskole:
- 3 dage i 5. kl.
- 2 dage i 7. kl.
- 5 dage i 9. kl.
- Spec. Afd. (mellem og ældste trin) afholdes hvert 2. år på skift.
Skoleleder tager action på at få udarbejdet årshjul og gældende lejrskole princip på hjemmesiden.
Lene melder retur til forælder.
5. Evt.
Ingen kommentarer.

Næste møde d. 5. november 2015, kl. 19.00

