
Referat af skolebestyrelsesmøde den 10. juni 2021

Referent: Brian Ramsgaard

Fraværende, anmeldt: Linda Døssing

Fraværende, uanmeldt:

0.Meddelelser

1. Meddelelser

a) Formanden

Intet.

b) Skolen

Bjarne Schytt Nielsen orienterede om, at:

- Der er kommet nye retningslinjer. Trods dette, ændres der ikke på det allerede
planlagte.

- Skolemad.nu har orienteret om, at Nr. Lyndelse bageri stopper med at levere
til Tingagerskolen. Der arbejdes på at indgå aftale med anden udbyder.

- Der er kommet en skrivelse, hvor det bliver muligt med kortere skoledag og
mere tolærerordning.

c) Nyt fra specialafdelingen

Annette Fuglsang fortalte, at nogle af eleverne fra afdelingen pt. går til prøver, og de
klarer sig rigtig godt.

c) Nyt fra medarbejderne

Bettina Schaper fortalte, at udskolingen er i fuld gang med at planlægge det nye
skoleår.

Steffen Nielsen fortalte, at det har stor betydning, at der er blevet ændret på
legeområderne. Det er nogle elever lidt trætte.

Grundskolen er ved at sige farvel til 6. kl. og ved at gøre klar til 0.kl.

Mange elever har nydt godt af Coronatilstande. Der er mere ro på børnene.



d) Elevrådet

Laura Jensen fortalte, at eleverne pt. går til eksamen, og det kører.

Elevrådet har været til generalforsamling, men har ikke stemmeret, fordi de ikke er
medlem af ”Danske Skoleelever”.

Fælles Elevrådet har lavet nogle undersøgelser, som angår eleverne. Laura Jensen og
næstformanden skal til møde i OL for at fortælle om, hvad de gerne vil arbejde med i
fremtiden.

1. Dialogmøde

Signe Harder og Bjarne Schytt Nielsen har deltaget i dialogmøde. Hvor man har
snakket om, hvad der er kommet ud af Coronaskolen, og hvad man kan tage med
videre frem.

Politikkerne vil gerne være sammen med skolefolk, for at få ad vide, hvad der sker i
skolen.

Der skal spares kr. 8 mio. Det skal undersøges nærmere, hvor det skal spares, idet
forslaget om slankere ledelse ikke effektueres.

2. Årshjul næste år
Bjarne Schytt Nielsen fortalte, at:

- Der er udsendt møderække for næste år, og vi regner med, at der er fysisk
fremmøde til alle møder.

- Forældrerepræsentanter skiftes til at have noget spiseligt med.
- Arrangementer afholdes som tidligere - sommerfest, julearrangement,

forårskoncert osv.
- Der skal arbejdes med principper i kommende skoleår.

3. Plan for deltagelse i forældremøder
Signe Harder fremlagde, at det er rigtigt godt, at præsentere os på de forskellige
forældremøder.

Steffen Nielsen foreslår, at man starter fælles i trin og derefter kan gå i klasserne.

Bestyrelsesmedlemmerne vil gerne deltage på forældremøderne, dog giver det mest
mening op til 7. klasse. Det aftaltes, at Signe Harder koordinerer, hvem der deltager i
hvilke klasser.



4. Visioner for SKB arbejde 21-22
Signe Harder fremlagde, at der i kommende skoleår skal arbejdes med:

- Gennemsyn af nogle af skolens principper.
- Indsats og beslutning omkring røgfri skoledag.
- Cykelparkering.
- P-plads (aflevering, hentning og personale parkering).
- Hjemmeside – principperne skal ligge på hjemmesiden.
- Vision for specialafdeling.

5. Evt.
Laura Jensen fortalte, at Danske Skoleelever udbyder kurser for folkeskoleelever med
tips og tricks til eksamen.

Bettina Schaper fortalte, at skolen har et valgfag, der forbereder eleverne til eksamen.


