Referat af skolebestyrelsesmøde d. 23/10 2018
Referent: Brian Kirstein Ramsgaard
Fraværende: Chara Harries Jacobsen og Johnny Vegeberg Andersen
0. Meddelelser
Formanden: Signe gjorde opmærksom på at der er skolebestyrelseskursus d. 31/10 kl 17-20 og dialogmøde
med FMKs Udvalg for Opvækst & Læring d. 13/11 kl 17.30-20.30.
Der har været en utilfreds forældrehenvendelse vedrørende skolefotografering, som er blevet besvaret.
Skolen v/ Bjarne Nielsen: Der har været afholdt personalets dag, hvor Camilla deltog som
forældrerepræsentant i det positive arrangement.
Den årlige motionsdag blev igen i år afholdt inden efterårsferien. Det var en rigtig hyggelig dag med stort
sammenhold på tværs af årgange. Forældre-/Venneforeningen bidrog igen og havde bl.a. arrangeret et
sponsorløb.
Der har i efterårsferien været feriepasning på Tingagerskolen, som også omfattede elever fra
Nordagerskolen. Der bliver brugt uforholdsmæssigt mange personaleressourcer på ferieugerne, da antallet
af fremmødte børn er markant mindre end de anmeldte. Forbedringsforslag drøftes senere.
Nyt fra medarbejderne: Steffen fortalte at eleverne i 0.-3. klasse sluttede af med en rigtig god emneuge
inden efterårsferien.
Palle fortalte at 10. klassernes traditionelle rejse til Frankrig har fungeret rigtigt godt.
Alle overbygnings elever var tilmeldt DM i Fagene, men en overbelastet IT server betød desværre at alle
ikke kunne aflevere.
Næste uge er der Matematikkens Hus i 9. klasse.
Elevrådet: Vanessa fra 9. klasse og Tobias fra 8. klasse deltog i første del af skolebestyrelsesmødet. Der er
kommet nyt elevråd. Der bliver arbejdet på at vælge formand og næstformand.
Elevrådet gør en god indsats for at fremme gode toiletforhold og har derfor planlagt toiletinspektioner,
ris/ros til klasserne og laminerede skilte som opfordrer til god toilet skik.
De vil også foretage inspektioner rundt om skolen.
Elevrådet har deltaget i et større arrangement i Faaborg.
Elevrådet ønsker at få en madordning på skolen. Dette blev drøftet i skolebestyrelsen, som også ønsker en
madordning, men erfaringer har vist, at der er store praktiske udfordringer omkring krav til
fødevarehåndtering og økonomi. Den tidligere ordning gav et stort underskud og der var meget få brugere
til sidst.
Elevrådet ønsker bedre overvågning ved cykelskur for at modvirke hærværk og tyveri.

2. Status på infrastruktur/parkering
Bjarne har haft besøg fra FMK, som ved selvsyn kunne se hvor kaotisk trafiksituationen kan være. De
planlægger optagelser med drone for at have et bedre beslutningsgrundlag. Mulige tiltag kunne være mere
omfattende løsninger og evt. P-vagter. Mange gener kan afhjælpes, hvis alle bidrager til at følge reglerne og
derved skabe en god trafikkultur på skolens område. Der er brug for at udbrede oplysning om ”Kiss&Go”.
Det overvejes at lave en positiv kampagne målrettet til forældre i bil.
Park og Vej har forslået en løsning med cykelparkering ved skolestien, hvor gasskuret fjernes.
1. Drøftelse af princip for forældreinvolvering
Princip for forældreinvolvering og princip for kontaktforældre blev drøftet. Der var et ønske om færre og
tættere knyttede forældre og der arbejdes frem mod et forældreråd. Signe udarbejder udkast til begge
principper, som rundsendes på fredag.
3. Tema i foråret
Der afholdes et årligt møde hvor trivsels- og kontaktforældre er involveret. Datoen bliver den 19/2 2019.
Mulige temaer og foredragsholdere blev diskuteret. Bjarne følger op på en mulig foredragsholder.
4. Evt.
Skolebestyrelsen var blevet kontaktet vedrørende en konkret problemstilling i en klasse. Det blev vurderet
at skolens ledelse er det rette sted at behandle denne.

