Skolebestyrelsesmøde 05.11.2015.
Fraværende: Steffen og Viviann.
Dejligt at se elevrepræsentant Josephine Arnsbæk.
0. Meddelelser
Annette gennemgår dagsorden.
Renovering:
Bjarne gør rede for renoveringsprocessen. Arbejdet sendes i licitation 18.11.2015. Økonomien er
ikke endeligt på plads i forhold til ønskelisten.
Renoveringen omfatter fagfløj og pcb-problematikken. Der er foreløbig slutdato for arbejdet uge 42
i 2016.
Der er lagt vægt på at undervisningsområderne får førsteprioritet. I forbindelse med renoveringen
kan det ikke undgås, at det vil få indflydelse på dagligdagen, men overordnet vil der være fokus på
at der skal bruges så få midler til genhusning som mulig. Dette for at tilgodese undervisning i videst
udstrækning.
Der vil i byggeperioden være behov for velvilje omkring parkeringsforhold.
Økonomi:
Der er ikke endelig status på skolens økonomiske situation – sidste dato for indkøb er 09.12.15. Det
forventes, at der vil blive tale om et mindre plus i forholdt til det budgetterede. Tingagerskolen vil
også i 2016 tilstræbe sund drift.
Salatbar:
Der er fortsat udfordringer med at få salatbaren til at fungere. Overordnet er der stor nedgang i
antallet af brugere, samtidig med at der er stor variation fra dag til dag, hvilket gør det svært at
administrere. Eleverne forslår en reserveringsordning med forudbetaling. Dertil kommer
problematikken med daglig håndtering af ”virkelige penge” i forhold til pengeinstitut. Der vil være
tæt opmærksomhed på salatbaren i den kommende periode. På dagsordenen til næste møde.
Nyt fra medarbejderne:
Implementeringen af ny skolereform har stadig stor indflydelse på dagligdagen. Der er mange bolde
at holde i luften både i forhold til lærernes og elevernes hverdag.
Fokusområder er bl.a. anderledes og varieret undervisning, herunder realiseringen af mere
bevægelse. Organisering af pauser/spisefrikvarter.
Nyt fra elevrådet: John Petersen er kontaktperson til rådet.
Eleverne har et ønske om at blive medlem af DEO – Danmarks Elev Organisation!! Det hedder
måske nu DSE – Danske Skoleelever (sammenslutning af DEO og FLO). En umiddelbart positiv
opbakning fra skoleledelsen.
DSE driver ”Skoletelefonen”: et mødested, hvor elever kan søge råd om de problemstillinger, de
møder i deres skoledag. Telefonen er bemandet med skoleelever.
Elevrepræsentanten har fået til opgave at påpege utilfredshed med stole i 7-8. årgang (stolene er
iflg. Lone ergonomisk korrekte og forsvarlige, men ikke ganske nye).
Der bliver efterspurgt knager ved 9. klasserne. De er på vej.
1. FMK ledelsesstruktur.
Bjarne orienterer.

FMK er i gang med en omstrukturering i organisationen. Dette medfører at skolerne bliver placeret
i en nyt og større fagområde: Opvækst og Læring. Det er endnu uvist hvilke konsekvenser dette vil
få men det er sikkert at der vil være en indkøringsfase, hvor alt ikke vil være strømlinet.
2.

Princip for dannelse af 7. kl.
Orientering ved Lone.
Skolen har over en årrække struktureret modtaget elever fra Tre Egeskolerne (Ryslinge og
Kværndrup). Lone har foretaget en orienterende samtalerække med eleverne på 7.-8. årgang som
utvetydigt tilkendegiver, at dannelsen af de nye klasser på Tingagerskolen har været positiv og
forventninger fra både de nytilkomne og de ”gamle” elever er blevet indfriet. Introforløbet har
været godt og af en passende længde og der er givet specifikt udtryk for at man er glad for at
spisepauserne håndhæves med de sociale aspekter det giver. Fra ledelse og de involverede lærere
fastholdes princippet om at eleverne ikke kan forvente at få indflydelse på
klassesammensætningen, da det er et væsentligt element i introforløbet at sammensætte, hvad
man tror vil blive, de bedst fungerende klasser. Princip godkendt af bestyrelsen.

3. Karaktergivning i 7. kl.
Der har i en prøveperiode været givet karakterer i 7. årgang. Der er fremkommet divergerende
holdninger til dette. De berørte elever er blevet spurgt til deres holdning til at få karakterer og
overordnet vil de gerne have en karakter, da det giver dem et klarere billede af hvor de står fagligt.
De giver samtidig udtryk for at karakteren gerne må blive fulgt af en uddybende samtale.
Hvis der var valgfrihed i forhold til at få karakterer eller ej, valgte elever at få karakterer.
Bestyrelsen har vedtaget at der gives karakterer 2 gange årligt.
Der udarbejdes princip af Martin og Søren.
4. Cykelparkering ved SFO.
Med baggrund i forældrehenvendelse omkring parkeringskaos omkring skolen, specifikt i forhold til
SFO-afdelingen, er den generelle parkeringssituation behandlet på mødet.
I denne forbindelse er det vigtigt at fastholde at legearealerne omkring SFOen ikke inddrages.
Forældrene opfordres til at udvise selvjustits ved aflevering og afhentning. Skolen er opmærksom
på at parkeringssituationen bliver yderligere presset af det kommende rykind af håndværkere.
Chara laver udkast til svarskrivelse til forældrene der har henvendt sig. Arbejdstitel ”Kys og kør”.
5. Høringssvar vedr. længere skoledag.
Bjarne orienterer.
Den nye skolereform har afstedkommet hvad der for mange opfattes som meget lange skoledage,
der yderligere forlænges for de elever, som har lang skolevej.
Skolen skal afgive høringssvar i forhold til 7. – 9. årgang skal afgives senest 30.11.2015.
Der er flere aspekter omkring lange skoledage der kan komme i spil.
Skolen ser gerne det nuværende (vejledende) timetal opretholdt.
Skolens holdning er at skoledagen ikke skal afkortes.
Reducering af timetal ved dispensation med 2 lærer-ordning er ikke optimal.
Der skal afklares hvorledes konfirmationsforberedelsen indplaceres. Skal ikke erstatte UU timer.
Endelig kan der ses på en mere optimal busordning som dog ikke er en del af skolereformen.
Annette og Bjarne udarbejder høringssvar.

6. Evt.
Der kunne ønskes en bedre orientering til forældre om Ungdomsskolens tilbud. Der henvises til et
kommende link.
Listen over kontaktforældre i klasserne ajourføres.
Opmærksomhed på at den enkelte klasse orienteres når der kommer nye elever.
Ref. Ove Nørætt.

