DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE
Skole:

Tirsdalens Skole

Mødested: Tirsdalens Skole
Tilstede: Niels Søndergaard, Peter Larsen, Morten Munk Andresen, Niels Hansen, Laura Poulsen
(elevrådsrepræsentant), Louise Andersen (medarbejderrepræsentant), Rikke Stage
(medarbejderrepræsentant), Louise Timm (Skoleleder) & Lars Adamsen(sekretær)

Afbud: Lene Wullf Krogsgaard, Anja Krogsøe
Mødedato:
1. 25-04-2022
Dagsorden:
1. Orientering: Kl. 17.00-17.30.
- Fra formand
Orientering fra skolerådet
Fra skoleledelse
- Orientering omkring frivillige forflyttelser og forflyttelsesproces
Orientering samarbejde med klub
Indvielse af aktivitetspladsen på Tirsdalens Skole
Personale
9. årgang - afgangsprøver
8. årgang – projektopgaver
7. årgang – konfirmation

2. Elevråd: Kl. 17.30-17.45. Orientering.
Orientering om drøftelse af solskærm
Orientering om affaldsindsamling
Sidste skoledag

3. Formandens beretning. Kl. 17.45-18.00. Orientering og kort drøftelse.
Formanden fremlægger emnerne til supplement fra den øvrige bestyrelse:
UTX
Stigning i elevtal
Princip for klassedannelse – ændring af praksis
Sund økonomi
Ny skolebestyrelse – kontinuitet

Corona
Ny tildelingsmodel
Trafik
4. Høringsbrev vedr. puljen til praktisk medhjælp
Praktisk medhjælp er til formål afhjælpning af fysisk og psykiske vanskeligheder.
Høringsbrevet gennemgås på mødet.
I dette skoleår har der været et overforbrug på 2 millioner kroner. SKU foreslår forøgning af puljen
til praktisk medhjælp sker på baggrund af en besparelse fra det øvrige skolevæsen. Skolebestyrelse
kan indgive høringssvar.
Beslutning:
Der udarbejdes et høringssvar med følgende overskrifter;
Børn, som har brug for hjælp, skal have den.
Det imødeses en ekstra bevilling for et år med ekstra udgifter
Der bør kigges på retningslinjerne, således at det ikke pr. automatik tildeles det samme beløb til
området.
Bestyrelsen er bekymret for, at den nye retningslinje medfører en skjult omkostning for skolerne,
da timetallet i den enkelte kategori nedsættes.
Temaet tages op på næste møde, da bestyrelsen vil bruge tid på at undersøge emnet nærmere i
sagsfremstilling og i referatet fra SKU.
5. Drøftelse af og evt. justering af princip for skole/hjemsamarbejde. Findes på hjemmesiden. Kl.
18.00-18.30. Drøftelse.
Drøftelse foretaget.
6. Drøftelse af antimobbestrategi: Kl. 18.30-18.50.
Udsættes til næste gang.
7.

Punkter kommende møde.
Teamet omkring 10. klasse møder frem næste gang
Antimobbestrategi.
Forretningsorden

8. Evt.
Referent
Lars Adamsen

