Årsberetning for Tim skoles skolebestyrelse skoleåret 19/20
På alle møder orienteres skolebestyrelsen om, hvad der rører sig på skolen og i sfo´en. Vi hører om det nu
igangværende byggeri og dets overraskelser. Vi bliver orienteret omkring nye tiltag, arrangementer og
personaleændringer, men også de udfordringer det faldende børnetal giver med mindre klasser. Aula er
kommet i løbet af året.
I skoleåret 19/20 er der blevet arbejdet med skole/hjem samarbejde – forventningsafstemning. Hvad
kendetegner det gode, respektfulde skole/hjemsamarbejde? Der er udarbejdet et princip for dannelse af
kontaktforældreråd/klasseforældreråd, et princip for oprettelse af klassekasser og der er lavet
retningslinjer for etablering af 7. klasser og fælles aftaler på årgangene i udskolingen
Skolebestyrelsen får 2 gange om året fremlagt skolens budget og skal godkende det. Desuden skal
skolebestyrelsen godkende skolens time- og fagfordelingsplan. Skolebestyrelsen har gennemgået den
nationale trivselsmåling for eleverne på Tim skole og forældretilfredshedsundersøgelsen.
Elevrådet er repræsenteret med 2 elever, og de fortæller om, hvad der rører sig hos dem. Elevrådet er især
engageret i at arrangere netpartys. Elevrådet har ikke været så tiltrukket af skolebestyrelsen i år, så det er
blevet diskuteret, hvordan vi kan gøre møderne mere spændende for dem.
Ind i mellem er der henvendelser fra forældre på skolen til skolebestyrelsen, som ønsker en problematik
diskuteret. Det gør vi så på vores møde, og der bliver efterfølgende vendt tilbage til den pågældende
forælder. I år har der været en henvendelse med en undren over kønsopdelt idræt på nogle klassetrin.
2 gange om året bliver formand og næstformand inviteret til Folkeskolernes samråd, hvor alle folkeskoler i
kommunen er repræsenteret. Desuden er der leder- og medarbejderrepræsentanter og børne-familie
udvalget. Vi har mulighed for at indgive forslag til emner til dagsordenen.Hver gang bliver vi orienteret af
formand for børne- og familieudvalget Trine Ørskov omkring, hvad der rører sig på folkeskoleområdet. I
efteråret 2019 handlede det om de Nye veje på det specialiserede område, og i foråret 2019 blev mødet
aflyst pga corona. På efterårsmødet blev det meget omtalte Paragraf 17, stk 4 udvalg nedsat – altså
skolestrukturudvalget.
Skolebestyrelsen har i januar 20 forfattet et høringssvar til børne- og familieudvalget angående Nye veje på
det specialiserede område. Efterfølgende fik alle skolebestyrelser et svar tilbage fra Trine Ørskov, hvor hun
forsøgte at give svar på mange af skolebestyrelsernes spørgsmål.
Foråret blev pga corona uden bestyrelsesmøder. Der blev dog uden fysisk møde skrevet et brev til Trine
Ørskov omkring langsommeligheden i byggeprocessen og manglende svar fra ejendomscentret omkring
startdato og ”startsted” for byggeriet.
Det er besluttet, at der i bestyrelsen det kommende skoleår skal arbejdes med renovering af skolegården.
Skoleårets sidste opgave for skolebestyrelsen var at sørge for forplejningen til årets dimission for 9.
klasserne. I år blev det pga corona en meget let og coronavenlig servering.
Desuden var der inden sommerferien kampvalg til skolebestyrelsen.
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