Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 31/5-2017
Fraværende: Søren, Kim og Eleverne
Referent: Chara

0. meddelelser

v. formanden: Signe informerer om, at der netop er kommet invitation til
landsmøde for skole og forældre, som dette år finder sted 17-18 november.
2 sendes afsted. Signe vil gerne selv deltage, hvem, der ledsager hende
finder vi ud af i det nye skoleår. Chara har meldt sin interesse.
Elevråd – ikke deltagende
Skolen v. Bjarne Nielsen: 6.-7. klasserne har vundet ”Den bedste skole” i
mediekonkurrencen og en præmie på 5000 kroner, som går til deres
klassekasse. Vi siger stort tillykke til dem.
dd. har der været dialogmøde i opvækst og læring, her på Tingagerskolen.
Mødet tog en drejning, da Lene Høsthåb oplyste om, at modellerne om
fremtidens skole er udsat. Pt. Arbejder man med 3 modeller, men ingen af
dem er optimale og derfor har man fået lov at udskyde, således at man
måske kan sammensætte en 4. model, men nye og mere rigtige løsninger.
Dermed mener de man undgår forhastede beslutninger.
I stedet var der oplæg v. Kasper Stoltz, fra 'Rummets sprog', om
fremtidens skole, udfordringer og forventninger. Meget interessant og
alternativt tænkende.
Medarbejderne: Vi har netop haft emneuge, til stor begejstring for alle.
Ligeledes har grundskolen lige været på tur til Egeskov, det var en skøn
dag. 9. og 10. klassernes sidste skoledag vakte også stor begejstring blandt
elever og lærere.

1. Tilsyn med skemaer

jf. loven skal SKB tilse skemalægningen, og evt. komme med
kommentarer.
Bjarne uddeler princip for skemalægning. Vi drøfter dets
indhold, og hvad vores tilsyn betyder, og indeholder. Vi er enige om, at
princippet tilrettes og at de nye skemaer tilses og kommenteres på mødet i
august måned.

2. Skema vedr. forventningsafstemning

SKB har lavet er brev til forældrene, om hvad vi forventer af dem og hvad
de
til gengæld kan forvente af os, og hvad i som skole kan tilbyde deres børn,
når samarbejdet er stærkt mellem forældre, elev og skole. Denne tilrettes og
vil ligge
klar til det nye skoleår.

3. Lejrskoleprincip

MED-møde er forelagt vores drøftelser på sidste møde, men kunne ikke
rigtig komme til enighed og hermed er det op til skolebestyrelsen, at
beslutte om vi vil ændre i princippet for lejrskoler.
Vi beslutter at øge lejerskolen i 9. klasse med 1 dag, dvs. 5 dage og
ligeledes beslutter vi, at hæve den maksimale egenbetaling for forældre
fra 1500 kr. til 2500 kr. pr elev.

4. Sommerfest d 8/6-2017

Det er helt vildt. På blot 3 dage er tilmeldingen øget med 100 mennesker.
Vi er i skrivende stund oppe på 250 deltagere og med det gode vejr de
lover, kan det ikke andet end blive en fantastisk fødselsdag for
Tingagerskolen. Vi har på invitationen skrevet ”Lagkageløb” Dette er
ændret til at skolen giver lagkage, og der er rundbold og fri leg for alle der
lyster. Vi har I år valgt at rammerne skal være frie og aftenen skal baseres
på snak og hyggeligt samvær.
Indskolingskoret til underholde med fødselsdagssange for hhv. skolen og
Halfdan Rasmussen. Alle deltager medbringer et flag til ære for skolens 50
års fødselsdag.

5. Evt.

nye

Info fra skolebestyrelsens kontaktpersoner på første forældremøde i det
skoleår. Det samme gjorde vi sidste år.

Vi drøfter lige om skolebestyrelsens møder i det kommende skoleår,
hvordan de skal ligge, og at det skal være rullende hverdage, således at alle har
mulighed
for at deltage.
Vi drøfter kort Årshjulet.

