
 

Skolebestyrelsesmøde – Tømmerup Skole 

 

 

År-måned-dag Formandens 

initialer 

 

Tid og sted: 17.30-19:30 på lærerværelset 29/1-2019 MO  

 
 

1. Afbud: 
 

Maria, Marie Neble, Jannie Baltsersen (begge 

kursus) 

2. Meddelelser: 
Skolebestyrelsen tog meddelelser til 
efterretning.  
 

Skoleindskrivning. 11 elever (små årgange) 
Elevrådsprojekt (rene toiletter) Plakater  
Udendørs sikring (lys) Halvdelen af udgiften tildelt fra 
sikringspuljen.  
Cirkusprojekt 

- Skolen har meldt sig til et cirkusprojekt og i den 
forbindelse laves der en temauge op til selve 
optræden.  

Morgenmadspatruljen 
- Tømmerup skole har, sammen med 6 andre skoler, 

valgt at tilslutte sig et projekt, støttet af fonde, der 
skal give udvalgte elever mulighed for morgenmad 
når de kommer i skole. Mere herom når ansøgning 
til fonden forhåbentlig bliver godkendt. 

Kortere skoledage (aftale imellem regeringspartier samt 
opposition.  

- Aftalen lægges på intra og sendes til medlemmerne 
af skolebestyrelsen  

 

 Budget 2019 
- Bilag (budget 2019) 
Skolebestyrelsen tog 
budgettet til efterretning 
med følgende kommentar 
- der skal være fokus på 

og prioriteres at betale 
af på den eksisterende 
gæld.  

- Skolebestyrelsen får en 
økonomi-orientering ved 
kommende 
bestyrelsesmøder.  

 
 

Gennemgang af budget 2019 ved skoleleder. 

- Der indstilles til skolebestyrelsen af budgettet tages 

til efterretning.  

- Der er lavet et mere overskueligt 

budgetstyringssystem, der gør det nemmere at 

holde øje med forbrug og tilpasse budget løbende.  

- Budget 2019 lægger op til at der afbetales ca. 

400.000 kroner på gældende i 2019.  

 

 SFO: 
 

Nyt fra SFO-leder 

1. Orientering om ny organisering i SFO2. Martin (SFO) 

er lige nu tilsyn i SFO2. Jonna kommer tilbage den 

11/3-2019. Her skal hun igen tilknyttes SFO2 

2. USU er påbegyndt. Eleverne skal lige vænne sig til 

længere ”skoledag”.  

3. Lena orienterede om de 4 aktiviteter der, i 

kommende periode er planlagt.  

4. Grupperne er delt på tværs af årgange. (der 



evalueres når perioden er afviklet 3-4 uger.  

 

 Skolebestyrelsesformanden: 
- Formanden orienterede om svar på 

det brev der tilgik B & U- udvalget 
tidligere. Udvalget henviser til den 
generelle ejendomsstrategi.  

 

1. Åbent brev til udvalg (gennemgås).  

 

 

5. Møde med 
kontaktforældre/klasseråd 
Skolebestyrelsen godkender 
forslaget. JS indkalder til mødet, på 
en i forvejen planlagt mødedato for 
skolebestyrelsen- 

- Mødet med klasseråd skal tage 
udgangspunkt i en opgave eller 
rammer der skal tages stilling til. Det 
forslås at der udarbejdes et årshjul 
for årgangen. Skolebestyrelsen 
ønsker at give ejerskab og ansvar.  

- Der kan tages udgangspunkt i nogle 
principper vedtaget af 
skolebestyrelsen. Faste aktiviteter 
kan være med til at motivere eller 
give ejerskab.  

- Der opfordres til at klasselærerne 
skal ”stille krav” motivere 
forældrerådet til at lave små/store 
arrangementer.  

- Det blev stillet forslag til et 
arbejdsmøde forud for det samlede 
møde.  

- Der fastsættes en mødedato 
snarest.  

Det foreslås at der aftales et møde med skolebestyrelse og 

klasseråd. Mødet skal afholdes med følgende ramme: 

 evaluering af de enkelte klasseråds indsats og 

arrangementer 

 Klasserådets udfordringer i indeværende skoleår 

 Kan skolebestyrelsen understøtte klasserådene.  

 Skal der laves en mere målrettet indsats i forhold til 

støtte og vejledning af de enkelte klasseråd 

 Retningslinjer for et klasseråd  

Skoleleder indstiller til skolebestyrelsen at der aftales en 

dato og at skolen indkalder relevante deltager.  

 

6. Høringssvar vedrørende forslag til 
ændring af rammerne for 
specialundervisningstilbud 
- Bilag 
(høringsbrev/høringsmateriale) 
Høringssvar kvalitetsrapport  
(høringsbrev/høringsmateriale) 

- Skolebestyrelsen har, på mødet, 
indgivet høringssvar til begge 
høringer.  

- Høringssvarene lægges på Intra efter 
den 8/2-2019 

Skolebestyrelsen kan indgive høringssvar. 

7. Åben skole 
- Bilag (BUPL/ frivillige i 
skole/institution) 
 

- Folder uddelt alle de relevante 
steder i lokalområdet: Brugs, hallen 
samt på de relevante sociale medier. 
Der er ligeledes sendt mail til 
formand for ældresagen.  

Vi skal, i de kommende 3 skoleår indgå aftaler med eksterne 

institutioner/virksomheder eller andre interessenter. 

Samtidig har skolebestyrelsen iværksat en proces der skal 

skabe et samarbejde mellem frivillige og skolen/SFO.  

 

Skolebestyrelsen anbefales at tage en målrettet dialog om 

følgende punkter: 



- Lena har fået en henvendelse ift. 
Frivillig indsats.  

- Det nedsættes en arbejdsgruppe der 
skal arbejde med de rammer der er 
gældende for frivillige på Tømmerup 
skole.  

- Gruppen består af: Lena, Jimmy, Liv, 
Christina. Dan.  

- JS indkalder  

 Hvordan tiltrækker vi frivillige til Tømmerup skole 

 Hvad er de frivilliges primære opgave (Skole/SFO) 

 Hvilken rammer skal der være for at være frivillig på 

Tømmerup skole (evt. udarbejdelse af 

retningslinjer/principper for frivilligt arbejde på 

Tømmerup skole) 

- Der foreslås at skolebestyrelsen afsætter en dato til et 

orienteringsmøde med evt. interessenter.  

- Der foreslås at skolebestyrelsen lægger en plan for 

kommunikation og information, primært i nærområdet.  

8. Læreraftale 
 

Der er, for nyligt, indgået en fælles aftale for lærerne 

mellem Kalundborg kommune og kreds 53.  

Aftalen gennemgås kort, og skolebestyrelsen orienteres om 

de evt. udfordringer der kan være, lokalt, i forbindelse med 

kommende skoleår. 

9. Tilfredshedsundersøgelse  
- Punktet udgik grundet tid. 
- JS iværksætter undersøgelsen med 

det foreliggende materiale  

Ved sidste møde blev et udkast til en 

tilfredshedsundersøgelse forelagt bestyrelsen og der blev 

givet input til svarmuligheder mm.  Der var ikke særlig 

meget tid til debat så derfor er punktet på igen.  

 

Der indstilles til bestyrelsen at udkastet debatteres igen, 

med henblik på at få indskrevet spørgsmål vedrørende 

fravær og fagligt niveau.  

10. Evt. 
 

- Bestyrelsen ønsker punktet sat på 
dagsorden næste gang med 
følgende forslag.  

- Der bliver taget initiativ til ”kys og 
kør” 

- Skolepatrulje oprettes ved 
fodgængerfelt.  

- Skolens ansatte skal parkere andet 
sted.  

- Det anbefales at der er en fra 
skolebestyrelsen står og iværksætter 
det i den indledende fase.  

Trafik om morgenen.  

- Der er stor bekymring ift. Den trafik der 

er specielt om morgenen. Der er mange 

biler. Biler parkerer både lovlig og 

ulovlige steder. Busser, cykler og biler 

der krydser ind og ud af 

parkeringspladsen. Forældre der holder 

og optager båse op til skolens åbningstid.  

-  

Næste møde Der foreslås at næste møde afholdes den 12/3-

2019 kl. 17.30 - 19.30. 

 

 


