NOTAT

MØDEDATO

DATO

14. september 2017

14. september 2017

STED

Tømmerup skole
INDHOLDSFORTEGNELSE

Skolebestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat
a. Godkendt
2. Generel orientering
a. Daglig drift mm.
i.
3. Formandens beretning.
a. Tina orienterer.
i. Formandsmøde (afholdes torsdag d. 28/9)
ii. Punkter til dialogmøde. (server på de enkelte skoler
ressourcepersoner, arbejdsforhold (stabile folk), IT-ressorucer (net,
udstyr mm.) "få-det-fikset",
iii. Landsmøde (19/11-2017) Tina deltager.
4. Åben skole
a. JS med kort orientering om proces for åben skole (bilag vedhæftet)
i. Informationsskriv godkendt/ opslås på Intra
b. Ideer og initiativer til den videre proces ift. "åbne skole"
i. Skolen/SB arbejder videre på initiativer ift. åben skole/ afventer input
ift. folder
5. Budget
a. Nøgletal (Udleveres på møde)
i. Kunne ikke udleveres da økonomi og TØ ikke havde kunne nå at lave
en skabelon til nøgletal (fremlægges ved næste møde)
b. Oversigt over "få-det-fikset"-pulje (udleveres på mødet)
i. Medtages i ovenstående nøgletal
6. Anti-mobbe-strategi (bilag)
a. Oplæg til proces ift. anti-mob.
i. Der afsættes et møde (ekstraordinært) til proces og færdiggørelse af
antimobbe-strategi. Mødedato fastlægges på næste SB-møde.
7. Ordensregler revideret (bilag)
i. Fremlagt og godkendt (lægges på Intra / forældre orienteres)
ii. Fokus på procedure vedrørende sygemelding
8. PLOV
a. Hvad er det?, Hvordan skal Tømmerup skoles se ud.
i. SB vedtog selv at udarbejde en PLOV
b. JS bruger input fra mødet, og skriver en PLOV der både skal godkendes i
MED og SB. (Bilag)
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9. Skolens lektiepolitik
a. Bilag
i. Skolebestyrelsen vedtog at der ikke skal gives lektier for i 0-3 klasse.
Der må stadig gerne opfordres til læsning og tabel-træning samt
almindelig interessetid i hjemmet, men lektier er ikke længere muligt
at give.
10. Evt.
a. Dato for SB-møde
i. Fastlagt (24/10, 5/12, 23/1-18,
b. Lusepatrulje
i. Emnet debatteret, SB finder at det er skolens opgave alene, at
kontrollere og infomere de elever der er berørte af lus.
ii.

