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Referat af skolebestyrelsesmøde d. 23. november, 2017, kl. 17.00-19.00. 

Deltagere: Christian Bach Brandt(elevrådsrepræsentant), Anja Krogsø, Jette Søby, Kirsten Matzen, 

Lars Graulund Jespersen, Gitte Mygind, Kaja Otte, Rikke Stage, Anne-Mette Thorsen, Lars 

Adamsen. 

Dagsorden:  

1: Nyt fra 

• Formanden/bestyrelsen 

• Ledelsen  

• Afdelingerne (herunder 

opsamling på 

forældremøder) 

 

 

Orientering fra ledelsen til skolebestyrelsen. 

Klassekonferencer på 8. og 9. årgang i forhold til 

uddannelsesparathed er veloverstået. 

Der er lærerstuderende på skolen, som afslutter deres forløb i 

næste uge. 

 

2:  

Nyt fra elevrådet 

Skoledagens længde 

Elevrådet kommer med forslag om kortere skoledag med start 

august 2018. Eleverne ønsker en mere fleksibel hverdag ift. 

lektielæsning og fritidsinteresser. 

Forslaget føres videre til lærere og pædagoger og behandles senere 

i skolebestyrelsen. 

Skolefest, d. 9.11. 

Elevrådet har været meget glade for at være en del af skolefesten. 

Stor enighed om at skolefesten var en succes. Elevrådet følte, at det 

var deres arrangement. De vil gerne bakke op om at dette koncept 

kan føres videre til næste år. 

Sikkerhed 

Der er usikkerhed blandt eleverne omkring brandudgangene. Der 

kommer mange nye elever hvert år, som kunne have gavn af at 

kende forholdsreglerne omkring dette. 

Dette tages videre og gennemføres. 

3:  

Udkast til styrelsesvedtægt 

Høringsmaterialet er ikke kommet ud endnu, hvorfor det kun er et 

udkast, der bliver behandlet i skolebestyrelsen. 

Udkast gennemgås i relevante overskrifter. 

 Overbygningsskolen i sydbyen 
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Bestyrelsen ser med glæde på, at Tirsdalens skole kan beslutte en 

valgperiode på 2 år. 

Det nævnes, at det kunne være en god ide, at 2 pladser tildeles det 

lokale erhvervsliv eller andet, jf. vedtægten, kap. 2, stk. 7. 

4: 

Principper: 

Det ønskes at bearbejde de 3 principper vedr. 

skolehjemsamarbejde, sundhed og undervisningens organisering, 

således at dette passer til en overbygningsskole. 

Skolebestyrelsen ønsker at ophæve de gamle princip om orden- og 

samværsregler, da dette er tilpasset en skole med indskolingsdel. 

Dette arbejde pågår i foråret i personalegruppen. 

5: 

Kvalitetsrapport 

Kvalitetsrapport er endnu ikke kommet.  

Forvaltningen med skolechef og konsulenter vil være en del af en 

proces, hvor kvalitetsrapporten gennemgås lokalt.  

Skolebestyrelsen og - ledelse indstiller til, at Tirsdalens skole gerne 

vil være en del af den proces, hvis det ønskes fra centralt hold. 

6: 

Økonomi 

Skolen rammer inden for den tilladte 5 % grænse.  

7:  

EVT 

Henvendelse: 

Psykolog søger kontrolgruppe til ph.d. på almenområdet. Skoleleder 

tænker, at det er væsentligt, at denne henvendelse drøftes i 

skolebestyrelsen. 

Skolebestyrelsen ønsker, at spørgsmålene offentliggøres inden en 

evt. undersøgelse. Det ønskes også, at målet for arbejdet er 

tydeligt. 

Hjemmesiden 

Det indstilles til, at skolens hjemmeside er opdateret med 

arrangementer, som ikke kun er gældende for nuværende forældre  

- herunder åbent hus.  

/Lars Adamsen 

 

 

 

 


