
 

Skolebestyrelsesmøde – Tømmerup Skole 

 

 

År-måned-dag Formandens 

initialer 

 

Tid og sted: 17.30-19:30 på lærerværelset 28-02-2017 TNI 
 

 
 

1. Afbud: 
 

Niels skoleleder(syg), Mads, Jette, Niels 

(suppleant) 

2. Meddelelser: 
 

 

• Afdelingslederen: 
- Økonomi/budget 
 

Opsigelse Susanne.  

Brand i container ( 

Birgitte (gennemgang af forløb) 

MUS-samtaler (afviklet) 

Trivselsundersøgelse / APV 

Vi igangsætter to temaer "vold i skolen" og 

"social kapital 

"få det nu fikset" 

 

 

 

  
• SFO: 
 

Inges sidste arbejdsdag.  

Generelle mål for SFO ligges på nettet / intra.   

• Skolebestyrelsesformanden: 
 

Tina har haft møde med de andre formænd (der 

var 5 deltagere (Gørlev, Høng, Raklev, Buerup, 

Tømmerup) 

Der blev skabt en god dialog i forhold til et 

samarbejde omkring overordnede temaer i 

forhold til Børne - og familie. Et af temaerne var 

et rotationsprincip i forhold til store og små 

skoler og elevsammensætning.  

"Bring your own device" (hvad er 

retningslinierne) 

Ressourcetildelingsmodel. 

 

 

  
3. Høringssvar vedr. kvalitetsrapport Mindske betydning af social baggrund (målet 

ikke opfyldt) 

Nedbringe fravær  

Andelen af elever med dårligt resultat i læsning 

og matematik skal reduceres (målet ikke 

opfyldt, tværtimod) 

Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og 

matematik skal stige år for år (dette er ikke 

sket) 



Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at 

læse og regne i de nationale test (60 %) 

 

  
4. Forældrebank (status)  

  

5. Få det ny fikset puljen (status) 
 
 
 

Orientering fra JS, afventer 

  

6. Evt.: 
 

Beredskabsplan (terror) 

Forældreforening (diskofest) 

Der er flere aktiviteter i støbeskeen.  

 

 

 

 

 

  
          

         Næste møde:   

 

28-03-2017 kl. 17.30-19.30 

 

 

Anbefalinger  

Der er allerede flere forskellige indsatser i gang på skolerne, som forventes at kunne bidrage til at 

løfte elevernes faglighed og trivsel i fremtiden. Herunder kan nævnes det omfattende 

kompetenceløft af medarbejdere og ledere, som har været politisk prioriteret. Udover at fortsætte 

arbejdet med disse indsatser gives følgende anbefalinger:  

Det anbefales, at der sættes øget fokus på sprogindsatsen på 0-6 års området, således at 

eleverne får de bedste forudsætninger for at lære at læse, når de starter i skole.  

Det anbefales, at der ses på mulighederne for at lave en fokuseret indsats i forhold til at hæve det 

faglige niveau i matematik. 

 Det anbefales, at der sættes øget fokus på den kommunale indsats for at nedbringe elevernes 

fravær, da fraværet har stor betydning for både elevernes læring og trivsel.  

 Det anbefales, at der ses på, hvordan der kan iværksættes en indsats i forhold til at sikre, at 

flere elever opnår mindst karakteren to i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse.  

Måling på den sproglige og faglige udvikling i forhold til de syriske flygtningen der er fordelt på 

skolerne. (flygtninge generelt) uden dansk som sprog.  

 


