REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE
Skole:

Tirsdalens Skole

Mødested: Tirsdalens Skole
Tilstede: Niels Søndergaard, Morten Andresen, Peter Larsen, Anders Kornbek, Jakob Kristensen, Astrid
Ørbæk, Rikke Stage, Louise Timm og Lars Adamsen
Afbud: Henriette Malland, Louise Andersen, elevrådsrepræsentant, Anja Krogsøe.
Bemærk: På dette møde er der ikke spisning.

Mødedato:
1. 07.11.22 kl. 17.00-19.00.
Dagsorden:
1. Orientering: Kl. 17.00-17.30.
- Skolebestyrelsens formand. Mødekultur.
Referat
-Formand orienterer om åbent hus-arrangement.
-Formanden orienterer om forældretilfredshedsundersøgelse, hvor formanden har deltaget i
en forberedende arbejdsgruppe.
- Formanden orienterer om ønske for mødekultur med fokus på at løse opgaven i
skolebestyrelsen mere professionelt. Næstformand styrer fremadrettet talerrækken. Sekretær
er tidsstyrer. Der laves et for- og evalueringsmøde mellem formand, næstformand og
skoleledelsen i forbindelse med afvikling af skolebestyrelsesmøder. Spisning aflyses i den
kommende tid med sigte på at lave et professionelt og effektivt møde. Eventuelt er ikke en del
af dagsordenen, men der kan ønskes punkter til kommende møder.
-

-

Orientering fra skolens ledelse.
Referat
Orientering om kursus for skolebestyrelsesmedlemmer.
Orientering om åbent hus for kommende 7. årgang 2023/24.
Orientering om åbent hus for kommende 10. årgang – 17.11. Astrid Ørbæk deltager.
Skolefest den 24. november
Klassekonference på 8. og 9. årgang ultimo november.
Skolen er udfordret af uhensigtsmæssig elevadfærd.

-

Personale
Kort orientering fra afdelingerne.

2. Orientering: Elevråd: Kl. 17.30-17.45.
Udgår til næste møde.
3. Orientering: Bæredygtighed på Tirsdalens Skole: Kl. 17.45 – 18.00.
Udgår til næste møde.
4. Drøftelse: Kl. 18.00-18.30: Antimobbestrategi. https://tirsdalensskole.randers.dk/sundhed-ogtrivsel/antimobbestrategi/
Vi håber alle har læst strategien inden, så vi kan være effektive omkring dette punkt.
Proces:
1. Input fra bestyrelsen til antimobbestrategien.
2. Udarbejdelse med udkast personale/ledelse.
3. 2. behandling i skolebestyrelsen.
Referat – input fra bestyrelsens tilsyn i stikord
- Strategien bør leve i medarbejdergruppen. - Der savnes konkrete handlinger og en simplificering
- Skabelon på redbarnet.dk
- dato, årscyklus, info om formål, forebyggelse, fællesskabende didaktikker, det gode fællesskaber
- positive klangord – samværspolitik i stedet.
- Digital dannelse og frikvarterers aktiviteter (det gode frikvartere)
- DCUM kan bruges som inspirationskilde
- Forældredelen fylder for lidt – værktøjskasse til forældre
- Handlingsdelen er meget individfokuseret – der bør være et supplement på fællesskab.
Enkelte medlemmer udtrykker tilfredshed med princippets nuværende form.
Skoleledelsen tager tilsynet med princippet til efterretning i en proces med medarbejderne og elevrådet.
Det forventes at tage princippet frem i skolebestyrelsen i foråret 2023.

5. Drøftelse: Kl. 18.30-19.00: Tilsyn med princip for skolerejser. Herunder skrivelse til 8. årgangs
forældre.
https://tirsdalensskole.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper/
Referat
Orientering om princip ved skoleledelsen.
Input fra bestyrelsen
Fællesskabsorienterede aktiviteter som bidrager til at få alle med – eksempelvis operation
dagsværk.

Erasmus-programmet i fondssøgning
For eleverne betyder det noget, at turen går til udlandet.
Lions Club eller andre klubber kan måske støtte socialt udsatte.
Der drøftes at få involveret forældrene på forskellig vis.
Beslutning:
Bestyrelsen har ført tilsyn med princippet og ønsker at princippet fortsætter som nu. Princip for 10.
klasse tilføjes til skolens hjemmeside.

Punkter til næste møde
- Karakterniveau på Tirsdalens Skole (UVM) – faglighed – bestyrelsen ønsker en redegørelse – formøde med
Niels Hansen.

Referat
Lars Adamsen

