
Skolebestyrelsesmøde	  d.	  25.	  august	  2015	  

Fraværende:	  Chara,	  Søren	  

	  

0. SSP	  
Orientering	  ved	  SSP	  konsulent	  Betina	  Karlsby.	  Der	  er	  igangsat	  nyt	  initiativ	  i	  FMK	  omkring	  indskoling.	  
Fokus	  i	  indskolingsområdet	  omhandler	  bl.a.:	  

• Forældreinvolveringen	  i	  klasserne	  	  
• Selvkontrol	  –	  udskydelse	  af	  barnets	  behov	  
• Konflikter	  i	  hjemmet	  –	  inspiration	  til	  håndtering	  af..	  
• Mobiltelefoni	  –	  internettet	  
• Tonen	  –	  hvad	  er	  i	  orden	  og	  ikke	  i	  orden	  -‐	  sproget	  generelt	  

Diskussion	  efterfølgende	  omkring	  hvilke	  klassetrin	  det	  vil	  give	  mening	  i	  –	  hvor	  skal	  man	  starte..	  

SSP	  konsulenter	  vil	  meget	  gerne	  komme	  til	  et	  skolearrangement.	  Diskussion	  om	  det	  kan	  være	  
svært	  at	  få	  flere	  arrangementer	  presset	  ind	  i	  kalenderen.	  Mulighed	  for	  at	  komme	  i	  forbindelse	  
med	  et	  klassearrangement?	  Oplæget	  varer	  ca.	  1	  time.	  

Skolebestyrelsen	   drøfter	   hvordan	   vi	   kunne	   tænke	   SSPs	   initiativ	   ind	   i	   Skolebestyrelsens	  møde	  
omkring	  forældreinvolvering.	  Kunne	  evt.	  bruges	  som	  oplæg	  til	  diskussion.	  

Skolens	  ledelse/medarbejder	  vil	  finde	  ud	  af,	  i	  hvilke	  klassetrin	  det	  vil	  være	  relevant	  endeligt	  at	  
bruge	  SSP	  konsulentens	  indslag.	  

1. Meddelelser	  
Formanden:	  	  
Mødedatoer	  fastlagt	  
Kontaktforældre	  til	  klasserne	  fordelt	  
Næstformand	  Søren	  Slifsgaard	  er	  tilmeldt	  Skole	  og	  Forældres	  landsmøde	  d.	  20.	  og	  21.	  november	  
Uddeling	  af	  TingagerNews	  
Skolen	  ved	  Bjarne	  Nielsen:	  
Skoleåret	  kommet	  godt	  i	  gang.	  
Lektiecafe	  nu	  obligatorisk	  
Informationsniveauet	  omkring	  –	  hvad	   lavet	  barnet	   i	  skolen	  –	  skal	  øges	  –	  hvilket	  betyder	  man	  skal	  
finde	  nye	  veje	  at	  få	  dette	  indarbejdet	  /	  igangsat.	  
Renovering	  fase	  3	  på	  Tingagerskolen	  er	  afsluttet	  (9.klassegangen	  og	  specialklassegangen)	  og	  der	  er	  
netop	  igangsat	  projektering	  af	  fase	  4	  med	  faggangen.	  
Status	  i	  FMK	  –	  forhandlinger	  i	  gang	  	  
Trivselsundersøgelse	  –	  resultat	  og	  indsatsområder	  –	  information	  om	  hvordan	  de	  laves/bruges	  
Medarbejdere:	  
Faglærerne	  glæder	  sig	  rigtig	  meget	  til	  renoveringen	  
Den	  nye	  afslutning	  /	  opstart	  på	  skoleåret	  med	  fordeling	  af	  timerne	  har	  givet	  god	  mening	  for	  mange.	  
6.	  ferieuge	  skal	  fremadrettet	  lægges	  individuelt	  –	  tilrettelægges	  i	  de	  forskellige	  teams.	  



Arbejdet	  med	  Chromebook	  tages	  nu	  for	  alvor	  i	  brug.	  	  
UUV	  timer	  –	   i	  år	  er	  det	   i	   langt	  højere	  grad	  klassens	   faglærer,	  som	  tager	  disse	  timer.	  Der	  er	   ingen	  
krav	  til	  at	  det	  skal	  være	  et	  bestemt	  fag/lærer,	  som	  indgår	  i	  de	  timer.	  
	  
En	  generel	  drøftelse	  af	   at	   lektier	  og	   faglig	   fordybelse	  hen	  af	   vejen	  vil	   smelte	   sammen	   -‐	  begrebet	  
lektier	  vil	  muligvis	  ændre	  karakter	  hen	  ad	  åre...	  	  
	  
Elevrådet:	  
Ingen	  repræsentanter	  til	  stede.	  De	  har	  ikke	  haft	  første	  elevrådsmøde.	  
	  

2. Evaluering	  af	  tidlige	  karaktergivning:	  
Evaluering	  af	   tidlig	   karaktergivning	  –	  diskussion	   for	  og	   imod	  karaktergivning	   i	   7.	   klasse.	   Elever	  og	  
klassens	  lærer	  skal	  høres	  igen,	  da	  der	  mangler	  en	  uddybning	  af	  foreløbig	  evaluering	  fra	  lærerne.	  
	  

3. Principper	  for	  forældresamarbejde/indvolvering:	  
Nyt	  oplæg	  til	  d.	  30/9	  –	  15	  –	  Søren,	  Martin	  og	  Lene	  
	  

4. Rundvisning	  i	  renoveret	  fløj	  
	  

5. Evt.	  	  
Musiklærernes	  forslag	  til	  de	  forskellige	  arrangementer	  tages	  op	  til	  næste	  møde.	  
	  

Referent:	  Lene	  Kromann	  

	  
	  

	  


