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BP-WF-RP-AS-NS-CN-LS og Josefine fra elevrådet
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Klik her for at angive tekst.
Mødedatoer dette skoleår

Mødedatoer: 19/8-21/9–20/10–25/11–18/1–23/2–18/3–14/4–17/5–15/6

1. Siden sidst - meddelelser fra:
 Formand
En forælder foreslår, at vi undersøger alternative muligheder for placering af klubben.
Spørger til, om skolevægring også er et fænomén på Tim skole, hvilket bekræftes af JJ.
 Elevråd
Har lavet konkurrence for eleverne.
 Skoleleder
Arbejder med udmøntning af ”nye veje på det specialiserede område”.
Indsatsområde til kommende skoleår er rekruttering af flere elever.
Der arbejdes med en påskehilsen til eleverne som aftalt på seneste SB-møde.
 SFO og klub
Elevtallet er nu nede på et tal, hvor vi får tildelt minimumsnormering.
Når tiden er til det, inviteres 3. kl. på besøg i klubben.
 Andre
Ingen
2. Timefordelingsplan 2021/22
JJ gennemgik kommende års timefordelingsplan, som med en enkelt tilføjelse blev taget til
efterretning.
3. Status byggeri
Vi har i ugens løb taget mellemtrinnet i brug, men mangler fortsat multirummet. Umiddelbart
efter påske forventes aula, personalerum og kontorer at stå klar til brug. Således vil den røde
bygning være færdigrenoveret, og håndværkerne kan koncentrere sig om den hvide bygning samt
nybyggeriet af sammenbygningen mellem den hvide og den røde bygning + det nye
naturfagsområde. Når dette er tilendebragt, mangler udenoms-arealerne (legeplads) og SFO’en.
4. Status Corona/nødundervisning/nødpasning
I øjeblikket har vi 9. klasse inde på skolen hver anden uge, 5. – 8 . klasses én dag om ugen hver, og
så har vi en del elever, som modtager nødpasning/nødundervisning på skolen. Dette tal er
stigende, da det bliver sværere og sværere at få det til at hænge sammen for familierne.

5. Legeplads – status
Legepladsudvalget fremlagde ide-skitse til det fremtidige arbejde. Flg. blev besluttet:
- Britt laver udkast til ansøgning om fondsmidler.
- CN undersøger muligheden for at lave ”reklamefilm” for legepladsen (jf. GDPR-regler).
- JJ undersøger det forsikringsmæssige vedr. at lave ”Operation Dagsværk” med eleverne.
- Det er muligt at sælge effekter fra skolen som støtte til legepladsen (vigtigt med dok. for evt. salg).
- Sponsorløb bliver en del af ”Skolernes Motionsløb”.
- Vi undersøger muligheden for at lave ”spise-arrangementer” sammen med hallen.
- Forældre kan orienteres på Aula.
Der arbejdes videre med legepladsen og ovenstående punkter på kommende møde.
6. Eventuelt
Opbakning til opfølgningsskrivelse vedr. etablering af cykelsti mellem Tim og Hee.

