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Mødedeltagere:

SKOLE

BA-VF-ML-MB-RP-AS-CN-LS-HE

Mødedato og tid: Mandag den 23. september 2019 kl. 19 - 21
Bemærkninger:
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Siden sidst – herunder meddelelser fra
a) formand
Indbydelse til Skole og Forældres kursus
i Nyborg 15-16. nov. 2019
b) elevråd
Husk at indkalde eleverne
c) kontoret
”Nyt” skema fra uge 43 i forbindelse med
indførsel af ”Læsebånd”
d) SFO og klub
HE orienterede om de aktuelle børnetal.
e) andre
-
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Evaluering af forældremøderne herunder revidering
aftaler omkring legegrupper
Generelt velafviklede møder – tilfredshed med formen.
Skolebestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen ang. de
samlæste 0. - 1. klasser
Der ikke længere legegrupper i 2. klasse
Legegrupper er etableret i 0. – 1. klasse.
Skolebestyrelsen fastholder at legegrupper er obligatoriske i
0. klasse og anerkender, at det altid er det enkelte forældrepars
egen afgørelse om barnet deltager i ordningen.
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Den nationale trivselsmåling for Tim skole
Den nationale trivselsmåling er en årlig tilbagevendende
begivenhed – denne gang er data indsamlet i løbet af maj 2019.
Målingen er opdelt for henholdsvis 0. – 3. årgang samt 4. – 9.
årgang.
CN orienterede om resultatet ved gennemgang af det udleverede
bilag.
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Siden sidst – herunder meddelelser fra
Resultaterne bruges af lærerne i de respektive afdelinger til at
optimere de enkelte elever og klassers oplevelse af deres
skolegang.
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Drøftelse af resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen
Data er indsamlet i foråret 2019 og undersøgelsen er en
gentagelse af en tilsvarende undersøgelse foretaget i 2015.
Undersøgelsen viser en stigning i tilfredsheden både på
kommunalt plan og lokalt på Tim Skole.
Undersøgelsen viser også at elevernes trivsel er vigtig i hele
skoleforløbet og at vigtigheden af læring og udvikling stiger med
alderen.
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Arbejde med:
 Princip for etablering af klasseforældreråd
Debat om navnet: Klasseforældreråd el.
kontaktforældreråd
Input:
-”rådet” vælges for alle årene 0. – 6. kl
- forældre, der kommer til senere ”indrulles”
- der er tale om et valg blandt forældrene i 0. kl
- valgene er 1-årige
Indskolingens lærere (CN) laver et tilrettet udkast til næste
møde



Princip for oprettelse af klassekasser
Retningslinjer for etablering af 7. klasser og fælles
aftaler på årgangene i udskolingen
Arbejdet med ovennævnte 2 delpunkter blev udskudt til næste
møde.
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Eventuelt
På næste møde ønskes, kønsopdelt eller ikke kønsopdelt
idrætsundervisning, drøftet.
Husk indkaldelse af elevrepræsentanterne!
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