Skolebestyrelsesmøde – TIM
Beslutningsprotokol

Mødedeltagere:
‾

SKOLE

BA, RP, WF, ML, AS, LS, HE, JJ samt Sarah og Celine
fra elevrådet

Mødedato og tid: Mandag den 3. december 2018 kl. 18 - 21
Bemærkninger:

Vi indleder mødet med en let juleanretning kl. 18.00

60/18

En let julefrokost

61/18

Siden sidst – herunder meddelelser fra
a) formand
BA og RP orienterede fra mødet i
Folkeskolernes Samråd, specielt omkring:
 Bestyrelsernes forventninger til
skole/hjem-samarbejdet
 Det specialiserede område, hvor
beslutningen er udskudt et år mhb. at
kvalificere beslutningen
b) elevråd
 Har måttet aflyse julefrokosten for
eleverne i udskoling pga. for få
forældre-hjælpere. Arrangementet skal
meldes tidligere ud næste år, evt. på
forældremøderne i september
c) kontoret
JJ orienterede om:
 Praksisfaglighed i folkeskolen fra 1/82019
 Handleplan i fh. t. skolevægring
 Praktikant i indskolingen
 Store-juleklippedag

d) SFO og klub
 Nelli er holdt i SFO’en
 Nina er den nye studerende
 Mette og Josefine er praktikanter i
SFO’en
 Nicki er i praktik i Klubben
e) andre
LS får tre 1. årsstuderende på lærerudd. i
praktik primo januar
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En let julefrokost
Byggeri - status
Der er problemer med at få lavet udbudsmaterialet færdigt. JJ
holder ugentlige møder med Hanne Enghoff for at følge op på
sagen.

63/18

Færdiggørelse af princip for elevernes anvendelse af
devices på Tim skole
Skolebestyrelsen sagde god for udkastet, som dog skal drøftes
en ekstra gang i de 3 teams og endelig udfærdiges som et
princip.

64/18

Sikker skolevej – muligheder for at optimere sikkerheden
omkring elevernes skolevej?
JJ’s udkast til brev til Land, By og Kultur blev godkendt med flg.
tilføjelser:
 Lukkede baneovergange er medvirkende til øget trafik af
tunge landbrugskøretøjer gennem Tim by
 Ændret placering af P-båse på hovedgaden giver mulighed
for øget hastighed hos trafikanterne

65/18

Arbejdet i skolebestyrelsen – principper og årshjul
På januar- og februarmøderne skal vi arbejde med årshjul og
principper.
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Eventuelt

