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Mødedeltagere: BA, HM, MB, RP, AS, ML, LS, HE, JJ samt Sarah og 

Celine fra   

  

Mødedato og tid: Mandag den 24. september 2018 kl. 19 - 21 

  

Bemærkninger:   

 

46/18 Siden sidst – herunder meddelelser fra   
  a) formand   Intet nyt 

 b) elevråd  Er inddraget i arbejdet vedr. 
kommende ungdomsklub 

 Arbejder med etablering af fredagscafé 
 Net-party i uge 41 

 At få skolens frugtordning til at fungere 

optimalt 
 c) kontoret  Vi har fået 4 nye elever 

 JJ arbejder sammen med Pernille Kjær, 
nogle forældre og rep. fra elevrådet på 

etablering af ungdomsklub med opstart 
efter efterårsferien 

 Vi arbejder på at lave en anderledes 
motionsdag med elevhold på tværs af 

klasserne 
  

 d) SFO og klub  Er kommet godt i gang – god tilslutning 
 Vi skal have set på en besparelse i 

klubben, der bruges for mange 
lønkroner 

 Aktivitetskalenderen må gerne komme 

ud på ”forkant” 
 e) andre   Der afholdes møde i støtteforeningen 

den 16. oktober 
  

47/18 Tilbagemelding fra forældremøderne   
 Generel tilfredshed med møderne, dog ønsker nogle 

forældre i indskolingen møderne her afholdt på forskellige 
datoer for at kunne deltage i flere møder. Andre forældre 

er glade for at arrangementet ligger på én aften, da man 
så ikke skal afsted så mange aftener. I spørgeskema-

undersøgelsen udtrykkes generel tilfredshed med 
afholdelsen af arrangementet på denne måde. Vi fastholder 

nuværende koncept, dog holdes forældremødet i 0. klasse 
på separat dato næste år 

 

 
 

 

 



46/18 Siden sidst – herunder meddelelser fra   

 Der er etableret legegrupper i alle klaser i indskolingen 

 Forud for forældremøderne næste år aftaler 
forældrerepræsentanterne, hvad forældrene skal 

informeres om. AS og WF laver skabelon 
  

  48/18 Byggeri - status  
 JJ deltager i møde med Børne- og Familieudvalget tirsdag 

den 25. september. Her skal programoplægget vedtages, 
så totalrådgiverydelsen kan sendes i udbud. 

  
 49/18 Det nye tiltag vedr. fraværsregistrering   

 JJ gennemgik proceduren vedr. den nye metode til 
registrering af fravær. 

  
50/18  Regler for elevernes medbragte devices på Tim skole 

Forsøget med at inddrage elevernes mobiltelefoner om morgenen 

og udlevere dem igen efter skoletid er forløbet godt, og er blevet 
vel modtaget hos både elever og lærere. Skolebestyrelsen har 

besluttet at lave et princip på området. Flg. arbejdsgruppe blev 
nedsat: BA, MB og AS. LS og JJ laver oplæg til arbejdsgruppen 

  
51/18   Mødet for skolebestyrelsesmedlemmer den 25. oktober 

Der er udsendt dagsorden til mødet den 25.oktober. Samkørsel 
aftales på næste SB-møde  

  
52/18 ”Lærernes dag” den 5. oktober 

JJ arrangerer rundstykker i formiddagsfrikvarteret for lærerne 
med hilsen fra skolebestyrelsen 

    
53/18 Eventuelt 

 Vi skal have drøftet trafikforholdene omkring skolen, 

specielt den tunge,- og til tider hurtige trafik på 
hovedgaden 

  
  

  
  

  
  

  
  

 


