TINGAGERSKOLEN
Referat fra Skolebestyrelsesmøde 16. november 2017
0. Meddelelser
Bjarne Nielsen
• I marts skal der være valg til skolebestyrelsen. Arrangementet plejer at være en
begivenhed, hvor der både er aktiviteter for børn og voksne, så flest mulige dukker op.
• Skolen har fået en henvendelse fra kommunen om næste års busplan. Umiddelbart er der
dog ikke problemer at spore, selv om der kommer 12 busser på 10 minutter i
morgentimerne, og derfor er meldingen fra Tingagerskolen, at vi er godt tilfredse med
busdækningen.
Palle Drost
Der er gang i uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse. 15 procent af en årgang vurderes ikkeuddannelsesparat.
Steffen Nielsen
I grundskolen køres der danskbånd samt tema med undervisningsmateriale fra Børns Vilkår.
Tobias fra elevrådet
Elevrådet har været rundt i klasserne for at tale om toiletvaner. Det værste toilet er det for 4.-6.
klasse-eleverne.
Bjarne Nielsen uddyber: Vi har bedt om, at de penge, der er til at renovere skolen indvendig og
udvendig, bliver brugt til at renovere toiletter.
Fra elevrådet er der et ønske om, at salatbaren kommer tilbage - så eleverne ikke løber i Lidl efter
noget usundt. 10. Klasserne har tilbudt at bygge siddepladser til busholdepladsen, hvis skolen
giver materialerne.
2. Anlægsprioritering
Der er alligevel penge til overs til en multibane i skolegården med udkørsel til Lombjergevej.
Ledelsen foreslår desuden at bruge et uventet overskud til at købe “siddekupéer” til
specialklassegangen. Der er også forslag om at bruge nogle af de ekstra penge på 3D-printere, så
vi kan opgradere antallet og vedligeholde dem, vi har.
Der er 140.000 til 150.000 kroner i overskud, som der vil kunne bruges. Årsagen til bedre drift er
lidt flere elever end budgetteret.
Skolebestyrelsen godkender ledelsens forslag til, hvordan pengene bruges - men samtidig bedes
skoleledelsen om at undersøge en billig, midlertidig løsning på en cykelskursproblematik i det
vestligste hjørne af p-pladsen med indkørsel fra Østre Ringvej.
3. Drop-Mob-oplæg
Kommissorium for Tingagerskolens nye antimobbestrategi er godkendt.
4. Evaluering tidlig SFO-start
De første erfaringer med stjerneklassen er, at eleverne hurtigt vænner sig til den nye
skolehverdag. I løbet af en uge havde klassen i 2017 ifølge Stine Carstensen lært rutiner omkring
madpakker, toiletter og garderobe. Og efter tre uger, havde de det, som om de altid havde været
der. Stjerneklassen blev indrettet i musiklokalet, som blev ryddet for instrumenter.
Tilbagemeldinger fra børn, forældre og personale - alle har tilkendegivet, at stjerneklassen har
været en god ordning.
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Tilbagemelding fra børnehaveklasselæreren er, at børnene er helt klar, når de skal starte i 0.
klasse. Også i forhold til de sårbare børn har det fungeret godt, fordi pædagogerne tidligt, inden
den “rigtige” skolestart har haft fokus på, hvilke børn, de skal være opmærksomme på.
Jo bedre vi er til at informere forældrene, jo tryggere er børnene ved den nye skolehverdag.
Skolebestyrelsen har fået en henvendelse fra en forælder, der er ærgerlig over, at musiklokalet er
inddraget til forårs-sfo’en. Forælderen stiller spørgsmålstegn ved, om musikundervisningen på
Tingagerskolen er forringet. Skolens musiklærere forklarer, at musikundervisningen er tilrettelagt
efter lokaleforholdene - Signe skriver et svarudkast til forælderen.
5.
Facebook-side. Skolebestyrelsen besluttede, at skolen skal oprette en side på Facebook til at
formidle store og små historier fra skolens dagligdag. Der skal nu udarbejdes nærmere
retningslinjer for, hvilke historier, der skal udgives - og hvem der skal gøre det.
Evt. Åbent hus på skolen – udskydes til næste møde.
Referent: Tim Visti

