Skolebestyrelsesmøde – TIM SKOLE
Beslutningsprotokol

Mødedeltagere:
‾

BA-WF-RP-AS-HM-CN-LS-HE-JJ

Mødedato og tid: Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19 - 21
Bemærkninger:

07/20

Siden sidst – herunder meddelelser fra
a) formand
Evt. emner til Folkeskolernes Samråd indsendes senest 25. marts
b) elevråd

c) kontoret
 Toiletrenovering ved personalerum slut
 Toiletrenovering i indskoling påbegyndes
i løbet af 14 dage
 Udbudsperioden for skolerenoveringen
afsluttes 3. marts (blev forlænget)
 Der er afholdt møde for forældre i
kommende 0. kasse
 Den 3. marts afholdes møde om
kommende 7. klasse. Af praksisvalgfag
udbydes H&D samt Madkundskab
 På mandag afholdes tøndeslagning i såvel
d) SFO og klub
SFO som klub

e) andre
08/20

Landsbymessen i Vestrum
Tim skole og SFO vil gerne være med på Landsbymessen. JJ
tilmelder og bestiller en dobbeltstand. I arbejdsudvalget deltager
BA, ML og WF. Endvidere drøfter LS, CN, HE og JJ hvad skolen
kan bidrage med.

09/20

Skolebestyrelsens årsberetning samt offentliggørelse
heraf
BA laver udkast til kommende skolebestyrelsesmøde

10/20

Legegrupper - genoplivning eller aflivning??
BA og JJ laver oplæg om arbejdsgrupper på juni-mødet i
kommende 0. klasse. Skolebestyrelse og skole opfordrer til at

Ringkøbing - Skjern Kommune

www.rksk.dk
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Siden sidst – herunder meddelelser fra
forældrene laver legegrupper, i første omgang for 0. klasse.
Herefter evalueres tiltaget og forældrene beslutter, om tiltaget
skal fortsætte i 1. klasse. Skolen laver gruppeinddeling til første
møde efter sommerferien, og forældrene aftaler datoer mm.
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Støtteforeningen – muligheder
JJ undersøger, hvordan Hee skole griber arbejdet i
støtteforeningen an og beretter herom på næste SB-møde.

12/20

Renovering af skolegården
SB drøftede forskellige muligheder for finansiering af nye
legeredskaber i skolegården. Der er ingen tvivl om, at vi også
her har behov for en renovering.

13/20

Muligheder/begrænsninger for transport med Midttrafik
Der er igen åbnet op for, at Midttrafik kan tage grupper på over
45 elever med. Det er dog fortsat en udfordring, at vi kun kan
bruge offentlige transportmidler om morgenen og om
eftermiddagen.
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Aula og FaceBook – hvad bruger vi til hvad??
Punktet udsat til næste møde

15/20

Eventuelt
 JJ tager en snak med elevrødderne vedr. deres manglende
fremmøde – kan vi finde en form som kan gøre det mere
spændende for dem at være med?
 HM har haft en forældrehenvendelse vedr. elevtrivsel. Vi
har konstant fokus på emnet og vil også frem over
arbejdet med temaet

