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Mødedeltagere: BA, HM, MB, RP, WF, JJ samt Sarah og Celine fra 

elevrådet  

  

Mødedato og tid: Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19 - 21 

  

Bemærkninger:  Afbud fra ML – AS – HE - LS 

 

54/18 Siden sidst – herunder meddelelser fra   
  a) formand    Blev ringet op af TVmidtvest vedr. 

nedgrade-ring af vejen til vester Tim. 
Det viste sig ikke at have noget på sig  

 b) elevråd  Mangler knive til onsdagsmaden. MB 
tager sig af det 

 Der afholdes netparty kommende 

fredag/lørdag 
 c) kontoret  Har afholdt en fin dag med skolernes 

motionsløb 
 JJ informerede kort om AULA og 

implementering heraf 
 Ungdomsklubben starter op for 7.-8. og 

9. årgang tirsdag den 30. oktober på 
Tim skole 

 d) SFO og klub Intet 
 e) andre  Støtteforeningen er ved at gennemgå 

posterne i økonomien set i forhold til 
foreningens formål 

  
55/18 Byggeri - status  

JJ orienterede om byggeriet. Programoplægget vedhæftes, på 

oplæggets bagside kan man se den estimerede tidsplan  
  

  56/18 Princip for elevernes anvendelse af devices på Tim skole 
Skolebestyrelsens oplæg drøftes i skolens teams og med 

elevrådet. Resultatet heraf medbringes på næste SB-møde 
  

 57/18 Sikker skolevej – hvad kan vi gøre for at optimere 
sikkerheden omkring elevernes skolevej? 

SB drøftede trafikken på hovedgaden i Tim. Vi oplever, at en del 
biler kører stærkt igennem byen. Der kører også en del lastbiler 

og landbrugsmaskiner igennem byen, som fylder rigtig meget på 
vejen. Begge dele er med til at skabe utryghed for vore elever på 

deres skolevej. Til næste møde undersøges, hvilke muligheder vi 

 

 
 

 

 



54/18 Siden sidst – herunder meddelelser fra   

har mht. fartkontrol og andre hastighedsdæmpende 

foranstaltninger 
  

58/18  Nye veje på det specialiserede område 
Emnet skal drøftes på møde i Børne- og familieudvalget tirsdag 

den 23. oktober. I flg. link kan I se punktet på mødet samt følge 
endnu et link til administrationens oplæg: 

https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/boerne-og-
familieudvalget/dag-ref-boerne-og-

familieudvalget?AgendaID=2143#ee3b3073-97dc-4ebd-ba43-
0c2e5155ddc6 

Endvidere medsendes scan af artikel i Dagbladet af 20. oktober 
samt læserbrev om emnet. 

JJ forklarede baggrunden for dette tiltag. SB vurderer i løbet af 
uge 44 om man vil reagere med et indlæg i debatten  

  

59/18   Eventuelt 
Intet 
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