Skolebestyrelsesmøde – TIM SKOLE
Beslutningsprotokol

‾

Mødedeltagere:

RP-AS-MB-HM-WF-LS-CN-HE-JJ samt Celine og Sarah
fra elevrådet

Mødedato og tid: Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19 - 21
Bemærkninger:

8/19

9/19

Siden sidst – herunder meddelelser fra
a) formand
 Intet
b) elevråd
 Afholder netparty på fredag, god
tilslutning og forældreopbakning
 Der er et rengøringsproblem ved et af
toiletterne i den hvide bygning. LS
tjekker op
c) kontoret
 Der arbejdes med de praksisfaglige
valgfag på tværs af
overbygningsskolerne
 Administrator og superbrugere
uddannes i brugen af AULA
 Vi arbejder med at beskrive
undervisningslokalerne i vores nye
skole
 Der afholdes info-aften for kommende
7. klasser tirsdag den 26. februar
d) SFO og klub
 Fastelavnsfest i SFO mandag den 4/3
 Stadig en udfordring med tilmeldte
børn i ferien, som ikke dukker op
 Elever i 3. klasse besøger klubben
 Madordningen i klubben nu med
forældrebetaling
e) andre
 Intet
Ændringer af skolereformen
JJ orienterede om ændringerne i skolereformen fra august 2019,
herunder om timereduktion i indskolingen, flere lektioner i visse
fag samt ændrerede muligheder for at anvende §16b
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Siden sidst – herunder meddelelser fra
Udfærdigelse af høringssvar om det udsendt forslag til
Børne- og Familiepolitikken (bilag: Børne- og familiepolitikken
2019-2022)
SB drøftede høringssvaret. Det blev besluttet, at
skolebestyrelsesmedlemmer sender kommentarer til JJ senest
mandag den 25. februar. JJ sammenskriver og rundsender til
godkendelse før endelig aflevering den 1. marts.

11/19

Arbejde med flg. principper:
 Undervisningens organisering
 Skole/hjemsamarbejdet herunder henholdsvis forældrenes
og skolens ansvar i dette arbejde
 Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af
undervisningen
SB nåede at arbejde med de 2 første bullets. JJ renskriver disse
og fremsender dem sammen med beslutningsprotokollen. Næste
gang tager vi fat på den 3. bullet samt et par stykker yderligere.

12/19

Eventuelt
På baggrund af et spørgsmål fra MB drøftede skolebestyrelsen
kort hvilke dele af lærerens arbejde der kunne omfattes af loven
om aktindsigt

