REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE
Skole:

Tirsdalens Skole

Mødested:

Tirsdalens Skole

Deltagere:
Niels Hansen, Niels Søndergaard, Anja Krogsøe, Peter Larsen, Morten Andresen, Lene Wulff
Krogsgaard, Louise Andersen, Rikke Stage, Laura Poulsen (elevrådsrepræsentant), Lars Adamsen, Louise
Timm
Mødedato:
1. 06-12-2021
Dagsorden:
1. Orientering: Kl. 17.00-17.15.
- Fra formand
Orientering fra skolerådsmøde.
Pointer: Obs på kommunikationsstrategi. Kristrup Skole har et velfungerende
kommunikationsstrategi på Facebook.
Økonomi
Valg til kommende skolebestyrelse
- Fra skoleledelse
Skolefest – vellykket arrangement.
Corona – 2 tilfælde inden for den sidste tid.
Info om økonomi – brev til skolebestyrelsen gennemgås
Skoleledelsen forventer et betragteligt overskud som følge af ny tildeling.
Forklaring: Mindre forbrug end forventeligt.
Tildelingsmodellen kræver tilvænning og justering.
-

Fra personale
Orientering fra afdelinger
Juleklip + pynt + kalender
Almindelig hverdag

2. Elevråd: Kl. 17.15-17.30.
Elevrådet har pyntet op i kantinen og julehygge omkring eleverne.
Elevrådet har haft ansvar til skolefesten.
Elevrådet har haft dialog med kantinen om udbud og åbningstider
Forskellige indsatser omkring indkøb.
Elevrådet indstiller sig selv som årets elevråd.

3. Drøftelse: Status på arbejdet med 10. klasse på Tirsdalens Skole 2022-23. kl. 17.30-18.00, og
drøftelse af princip for skolerejse 10. klasse og udarbejdelse af tillæg til nuværende princip.
Orientering om status.
Skoleledelsen indstiller til skolebestyrelsen, at der gives mulighed for en skolerejse på kommende
10. årgange.
Pointer fra drøftelse:
- Den økonomiske ramme kan godt være af en fornuftig størrelsesorden, da 10. klasse ligger
udenfor grundskoletilbuddet.
- Vigtigt at skolerejsen er for alle.
-Der skal være et alternativ for, hvis man ikke ønsker at komme med.
. Eleverne kan selv være med til at samle ind til rejsen.
- Vigtigt at skolerejseudgiften ikke holder elever væk – det sociale aspekt er vigtigt.
- klimavinklen er vigtig – rejsen kan gå til nærmere destinationer.
- Hvad er målet med rejsen?
Beslutning:
Skolebestyrelsen åbner op for, at der kan laves en skolerejse for 10. klasses elever.
Skolebestyrelsen ønsker en indstilling til konkret indhold før der tages stilling til et endelig beløb.
4. Drøftelse: Trafik. Kl. 18.00-18.15.
Adfærd i morgentrafikken
Opfordring til, at eleverne selv transporterer sig til skole.
Svingbane for cykler
El-løbehjul drøftes.
Bus nr. 17. Køreplanen tilsiger, at bussen skal være her kl. 7.50, men den kommer som oftest så
sent, at eleverne kommer for sent til time.
Der drøftes en løsning, hvor kl. 8.00 – 8.05 foregår med indtjekning. 10-pausen forkortes med 5
minutter.
Skoleledelsen samt medarbejdergruppen drøfter en løsning og laver et oplæg til skolebestyrelsen

5. Princip for klassedannelse/klasseombrydning og klassesammenslag. Drøftelse. Påbegyndelse af
arbejdet. Pointer noteres til videre drøftelse og udarbejdelse af princip. Kl. 18.15-18.40.
Drøftet. Skoleledelsen laver et udkast til videre drøftelse.
6. Kønsdebat. Kl. 18.40-18.55
Udsættes.
7. Lukket møde.
8. EVT:

9. Punkter til næste møde:
1. Forsat opmærksomhed på elite- /talentforløb.
2. Fortsat opmærksomhed på rusmidler
3. Kønsdebat – skal på som ét af de første punkter næste gang.

