Referat af skolebestyrelsesmøde den 16. september 2020
Referent: Linda Døssing
Fraværende, anmeldt:
Fraværende, uanmeldt:

0. Meddelelser
1. a) Formanden
Der er indkaldt til landmøde d. 20-21/11-20 for forældrebestyrelser. Rasmus Alenkær kommer og
laver oplæg.

b) Skolen
D. 5/9 var der optælling af elever. Der var denne dato tilmeldt 498 elever, hvilket betyder, at vi har
26 færre elever end sidste år. Det betyder økonomisk ikke så meget med den nye tildelingsmodel.
9. klasse har været på skolerejse til Berlin og har haft en god tur.
Vi er kommet godt i gang i 7.-8. og 9. klasse.
c) Nyt fra medarbejderne
Intet.
d) Elevrådet
Der er foretaget valg. I år er de 2 lærere til at styre elevrådet – Bettina Schaper og Rasmus Nielsen.
I

1. Samarbejde med Tre Ege Skolen
-

Feriepasning
Evaluering
Drøftelse
Videre arbejde

Stine Carstensen oplyste, at hun har lavet et spørgeskema i forhold til tilfredsheden med feriepasning i
Kværndrup. Der er kun modtaget 2 svar retur, hvorfor undersøgelsen ikke er valid. Hun vil arbejde på, at få
lidt mere data i forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen.
Stine Carstensen oplyste, at der er færre børn, der kommer i feriepasning end tidligere.
Stine Carstensen oplyste videre, at der arbejdes på at synliggøre, hvilke aktiviteter, der har været i gang i
SFO.

2.Valg til SKB
Der er udarbejdet et oplæg til, hvordan vi kan afholde skolebestyrelsesvalg som fredsvalg.
Der er forskellige forslag til, hvordan vi ellers kan gøre det:
•
•
•

sende en mail ud
holde et fysisk møde
holde et online møde.

Det besluttes, at der inviteres til google meet møde, hvor man kan stille op til skolebestyrelsen.
3.Dialogmøde d. 30/9-2020
Alle deltager undtagen Tim Visti og Brian Ramsgaard.
4. AULA
Tim Visti har lavet et skriv fra forældrene til cheferne i Opvækst og Læring, til skolebestyrelser på andre
skoler i Faaborg-Midtfyn samt pressen.
5. Seneste nyt om Covid-19
Der er smittetilfælde på mange skoler i Faaborg-Midtfyn. Der ligger en plan for, hvordan vi skal agere, hvis
der kommer smittetilfælde på Tingagerskolen.
Signe Harder efterlyser en udmelding om, hvordan det kommer til at foregå, hvis/når vi bliver lukket ned.
Tim Visti foreslog, at Bjarne Nielsen skriver en meddelelse ud omkring, hvad der kommer til at ske, hvis der
kommer corona på Tingagerskolen. Tim Visti udarbejder et skriv på vegne af ledelsen og skolebestyrelsen.

6. EVT.
Tim Visti ønsker, at der bliver etableret flere cykelparkeringspladser på parkeringspladsen, og at
bilparkeringspladser bliver brugt til dette.
Referat skal lægges op på vores nye hjemmeside
Skolemad er oppe at køre igen. Elevrådet er i gang med at lave en rundspørge ift. tilfredshed med
skolemad.

Punkter på næste møde:

