Referat af skolebestyrelsesmøde den 1. oktober 2021
Referent: Fraværende, anmeldt: AF
Fraværende, uanmeldt:

0.Meddelelser
1. Meddelelser
a) Formanden
Orientering ved Signe Harder
b) Skolen
Bjarne Schytt Nielsen fortalte, at;
•

Der er genindført coronatest for de 9-12 årige. Det er også muligt at blive testet, selvom
man er vaccineret.

•

UVM: Der vil fremover være færre elevplaner og færre indberetningsrapporter. Der vil
fremover også kun være nationale test i dansk og matematik. Der vil blive mindre
bureaukrati i folkeskolen, som vil blive forhandlet på plads.

•

Der ikke afholdes julearrangement i år, idet man ikke finder det hensigtsmæssigt i forhold
til, at smittetallene er stigende. Der blev fremlagt forslag om, at det evt. kan afholdes
afdelingsvis.

•

Det er en lidt mærkelig tid her på bagkanten af Corona. Der er mange børn og
medarbejdere, der reagerer og har det skidt. Det giver sig til udtryk ved, at der er flere
konflikter mellem eleverne.

•

Stine Carstensen har taget orlov for at arbejde i Opvækst og Læring. Rikke Aabjerg Lauesen
er ansat i orlovsstillingen som afdelingsleder for grundskolen.

c) Nyt fra specialafdelingen
Der er gang i den på bagkanten af Corona. Der er mange børn og unge, der er har det skidt, hvilket
ses i hele landet.
Der har siden sommerferien været 2 opsigelser i specialafdelingen. Begge stillinger er besat igen.

Gitte Hansen fremlagde ønske om, at der er mere kommunikation omkring opsigelser, ansættelser
og længerevarende sygdom.
d) Nyt fra medarbejderne
Der er mange børn, der skal socialiseres igen ovenpå Corona.
Steffen Nielsen fortalte, at der pt. er mere sygdom end normalt. Det betyder, at der er mange, der
løber hurtigt, da man vikardækker for hinanden
Bettina Schaper fremlagde, at hun oplever, at der er sket et kulturelt skred, idet stadig flere og
flere børn inkluderes i almenklasserne.
9. årgang arbejder pt. med Matematikkens Hus udskolingen arbejder de i øjeblikket med
matematikkens hus.
Der er indført samling for udskolingen, hvor eleverne fra specialafdelingen også deltager. De unge
vælger selv, hvad der skal synges, og der bliver sunget igennem.

e) Elevrådet
Elevrådet vil rigtig gerne lave trøjer og t-shirts med skolens logo. Der er indhentet priser på
trøjerne fra Intersport i Svendborg. Der skal laves aftale om, at Intersport tager imod bestillinger
og betaling, så det ikke er noget skolen skal ind over.

1. Hjemmeside
Signe har lavet et udkast til hjemmesiden omhandlende skolebestyrelsen. Teksten er gennemgået
og godkendt.

2. Principper
Princip om forældreinvolvering
Princip for kontaktforældre
Princip for skole/hjem-samarbejde på Tingagerskolen.
De tre ovenstående principper kan sammenskrives til ét princip. Signe Harder laver et udkast.
Princip for ansættelse af medarbejdere blev godkendt med de ændringer, der blev talt om.

3. Evt.
Gitte Hansen spurgte til, om skolen vil betale, hvis de er nogle stykker, der vil lave et arrangement
ift. ordblindhed.
Brian Ramsgaard gjorde opmærksom på, at skolestien er meget mørk.

