REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE
Skole:

Tirsdalens Skole

Mødested:

Tirsdalens Skole

Referat
Deltagere: Morten, Niels, Niels, Peter, Anja, LT, RS og LR
Mødedato:
1. 1-11-2021
Dagsorden:
1. Orientering: Kl. 17.00-17.15.
 Formand:
 Skriv sendt til kommunen ifm. ønske om ekstra ressourcer til 10. klasse. Næste
skolerådsmøde 3/11. Fokus på kommunikation og erfaringsudveksling samt økonomi.
Hvordan de enkelte skolebestyrelser bedst klædes på.
 Skoleledelse:
 Skolefest 25/11. Skolebestyrelsen bakker op om brug af alkometer ved mistanke om
indtagelse af alkohol.
 Flex: Midlertidig ansættelse, som også varetager andre opgaver, fx
hjemmeundervisning.
 Besøg af arbejdstilsynet. Anmærkning om støv i H/D. Ekstra rengøring og indkøb af
støvsuger igangsat.
 Åbent hus 4/11 med nuværende 6. klasser på SØN/KRI. Rundvisning af lærere på 9.
årgang samt enkelte elever. Hver skole får afsat tidspunkter.
 Besøg fra 6. klasser i hhv. uge 41 og 43, mens 9. og 8. årgang har været på lejr.
 Episode med 4 elever på 8. årgang, som er blevet hjemsendt fra lejrskole i København.
 Covid tilfælde på 7. årgang.
 Personale:
 8. årgang i København. Rigtig god tur med besøg på Christiania, Christiansborg, Nat.
museet, mm.
 9. årgang på god tur til Berlin i uge 41, samt brobygning i denne uge. Lige nu fylder
karaktergivning og uddannelsesvalg.
 Orientering fra afdelinger

2.

Elevråd: Kl. 17.15-17.30.

Elevråd: God motionsdag og stor ros til elevrådet for en veltilrettelagt dag. Laura og Lea
skal til fælleselevråd i morgen 2/11.

3.

Drøftelse: Status på arbejdet med 10. klasse på Tirsdalens Skole 2022-23. kl. 17.30-17.45
Personalet har fællesmøde vedr. 10. klasse 10/11, hvor opstart på proces, indhold,
personalebesætning, mm. igangsættes.
Folder er trykt.

4.

Drøftelse og udfærdigelse. Princip – mobiltelefoner. Kl. 17.45 - 18.35.
Princippet revideres og er godkendt.

5.

Eliteklasser? Kl. 18.35-18.55.
Drøftelse af behov for og oprettelse af eliteklasser på TIR.
Stikord: valgfag med højere fagligt niveau (Cambridge engelsk). Samarbejde mellem
sydbyskolerne om ‘eliteklasser’. Samarbejde med Paderup. Tab af elever med høj IQ/højt
drive. Eksempel i Esbjerg med ‘Da VInci klasse’. Tværfagligt samarbejde på kommunalt
niveau. Svigt af unge mennesker, som keder sig gennem skolelivet. Tidspunkt for udvikling
af eliteklasse er skæv ift. etablering af 10. klasse. Fokus på området i folkeskoleforliget.
Lavpraktisk logistik - placering af uv.
Enighed om at punnktet er relevant og bør tages på igen.

6.

Lukket møde. Orientering Kl. 18.55-19.00

7.

Punkter til næste møde:
Trafik
Skolerejse 10. klasse
Kønsdebat
Eliteklasser
Euforiserende stoffer







