Referat af skolebestyrelsesmøde den 16. sepember 2021
Referent: Stine Carstensen
Fraværende, anmeldt: AF
Fraværende, uanmeldt:

0.Meddelelser
1. Meddelelser
a) Formanden
Signe Harder fortalte, at;
● Der er afholdt valgt til elevrådet, og repræsentanter for klasserne er valgt. Første
elevrådsmøde afholdes d. 21/9-21, hvor formand og næstformand vælges. De inviteres
herefter også til skolebestyrelsesmøder.
● Der afholdes landsmøder d. 26/11-28/11-21 for Skole og Forældre. Hvis nogle for
skolebestyrelsen er interesseret i at deltage, kan man give besked herom.
● Der har deltage repræsentanter fra Skolebestyrelsen ved de mange afholdte
forældremøder.
● Alle skolebestyrelsesformænd i kommunen har været inviteret til møde med chef for
Opvækst og Læring Christian Elmelund-Præstekær. Mødet er sat i stand på baggrund af en
omrokering af en skoleleder fra en skole til en anden, som hen over sommeren også er
blevet diskuteret i pressen.
● Bjarne Schytt Nielsen og Signe Harder har deltaget i møde omkring Karrierelæring.
Karrielæring holder til på Campus Faaborg. Karrielæring er et forsøg på at lave et attraktivt
ungemiljø, således at der kommer flere unge i uddannelse. Forhåbningen er, at det vil
tiltrække flere uddannelser, som kan udvikle dette område af kommunen.
b) Skolen
Bjarne Schytt Nielsen fortalte, at;
● Der den 5/9-21 har været ”tælledag” for elevtallet. Dvs. det elevtal, der danner grundlag
for de resterende 5 måneder af 2021 og de første 7 måneder af 2022. Elevtallet er som
forventer – og budgettet tilrettet dette. Det forventes, at vi kommer ud af 2021 med et lidt
mindre overskud. Der er så mange ekstrapuljer i år, hvorfor resultatet kan ændres, men vi
er i sikker drift.

● Skolen har besluttet, at prioritere frugtordning for et år. Det betyder, at alle elever får et
stykke frugt hverdag. Ordningen er sponsoreret af EU-midler. Elevrådet har påtaget sig
opgaven med at dele frugten ud, sammen med udvalgte klasser. Det er et stor succes.
● Skolemad.nu forestår fortsat ordningen omkring at levere skolemad. Skolemaden leveres
nu fra Øster Hæsinge Forsamlingshus. Maden bestilles på samme måde som sidste skoleår
og leveres hver dag til skolen.
● Covid-19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom. Det betyder, at der er kommet nye og
revurderet retningslinjer for skolen. Vi har ikke den samme forpligtelse i smitteopsporing og
hjemsendes. Det øgede fokus på hygiejne med afspritning og øget håndvask fortsættes
selvfølgelig.
Hvis man er nærkontakt hjemsendes man ikke længere, men opfordres til at blive testet på
4. og 6. dagen. Der opfordres fortsat til at blive testet 1 gang om ugen, for dem der ikke er
vaccineret.
KL har varslet en fjerde bølge, som man gerne vil komme foran. Derfor drøftes det, om der
kommer testning ude på skolerne. Dette gældende primært for de 9-12 årig, der ikke er
vaccineret.
● Vi i skolen godt kan se, at det er en tid, hvor børnene nu er begyndt at reagere. Danmark
har længe kørt i et meget højt gear. Under Corona er vi kommet helt ned i gear. Vi er dog
ved at være tilbage igen i samme gear som før. Det kan mærkes på vores børn og unge
mennesker, der føler et pres samt være presset i det sociale og skal genfinde sig selv og
hinanden igen.
Tim Visti forespurgte om, hvad skolen kan gøre for at hjælpe børnene og de unge
mennesker. Bjarne Schytt Nielsen svarede hertil, at vi på Tingagerskolen og internt i
organisationen FMK skal være påpasselig med ikke at sætte for mange nye tiltag og ting i
gang. Bestyrelsen opfordrede til, at forældre orienteres om dette via Aula.
● Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper, som skal beskrive og informerer omkring de
forskellige områder, som hjemmesiden skal indeholde. Arbejdsgrupperne har deadline d.
8/10-21.
● Der er ansættelsessamtaler onsdag d. 27/10-21. Giv gerne besked til Trine Jensen, hvis man
har mulighed for at deltage.

c) Nyt fra specialafdelingen

Der er det antal elever i specialafdelingen, som forventet. Der er visitation til specialområdet fire
gange om året.
De 3 ledige stillinger i afdelingen er besat. Der er efterfølgende modtaget en opsigelse og en
langtidssygemelding. Den ledige stilling er slået op, og ansættelsessamtaler afholdes d. 27/10-21.

d) Nyt fra medarbejderne
Intet.
e) Elevrådet
Intet, idet der ikke er valgt formand og næstformand endnu.

1. FMK budget 22
Der er endnu ikke kommet noget nærmere omkring budgettet for 2022. Det formodes at der vides
mere omkring kommende weekend. Såfremt der er noget, som er bekymrende i de nye
udmeldinger, vil Signe Harder og Bjarne Schytt Nielsen udarbejde et nyt høringssvar.
Signe Harder forespurgte om FMK står i samme situation som Langelands Kommune. Bjarne Schytt
Nielsen svarede hertil, at det kan man ikke svare på på nuværende tidspunkt.

2. Principper
Der er lovpligtige krav om, hvilke principper skolen skal have.
Der var en drøftelse af hvilke principper bestyrelse gerne vil arbejde med selv, og hvilke principper
man med fordel kan genbruge eller bruge fra noget af det, som andre har udarbejdet.
Der blev opfordret til at undersøge hos forvaltningen, om kommunen har et fælles princip om de
forskellige områder, som skolerne kan høre ind under. Bjarne Schytt Nielsen gjorde opmærksom
på, at principper for rygefri skole, netop kommer fra forvaltningen.
Det aftaltes, at visionen for specialafdelingen udvikles videre til et princip for specialtilbuddet.
Der blev gjort opmærksom på, at princip for forældreinvolvering og princip for kontaktforældre er
blevet revurderet lige inden Corona.
Det besluttes, at Tim Visit kontakter Skole og Forældre og forespørger om, hvilke principper, man
som skole skal have.
Der udarbejdes på næste skolebestyrelsesmøde et princip for sundhed. Princip for rygning kan
med fordel tages ind under princip for sundhed.

3. Feriepasning SFO
Stine Carstensen fortalte, at feriepasningen i SFO i samarbejde med Tre Ege Skolen er med til at
skabe bedre rammer for alle børn i hverdagen.
Sampasning i ferien har betydet, at der er flere voksne i skole og SFO-tid i dagligdagen samt at
personalet kan afholde ferie i skoleferierne fremfor, når selve skolen er åben.
Bestyrelsen har fortsat et fokus på om ordningen fungerer, og vil fortsat være opmærksom på, at
ordningen hele tiden kan genforhandles og genrevurderes. Det besluttes, at ordningen evalueres
om 2 år (september 2023).

4. Evt.
Næste møde afholdes d. 1/11-2021.
Det blev fremlagt, at der modtages mange mails og opslag i AULA, og der blev opfordrets til, at der er et
opmærksomhedspunkt på, hvad der kommer som opslag, og hvad der kommer i beskeder.

