Overbygningsskolen i sydbyen

Referat af skolebestyrelsesmøde, d. 13. december 2018, kl. 17.00-19.00.
Deltagere: Annette Garbelmann, Gitte Mygind, Betina Bay-Smidt, Niels Hansen, Martin Thomsen,
Lars Graulund, Rikke Stage, Louise Andersen, Anne-Mette Thorsen og Lars Adamsen.
Fraværende: Anja Krogsøe.
Dagsorden:

Referat

1:
Fra formanden
Skolerådet har aftalt 3 møder i det kommende kalenderår.

Nyt fra
•
•
•

Formanden/bestyrelsen
Ledelsen
Afdelingerne (herunder
opsamling på
forældremøder)

Fra ledelsen
Vedr. parkeringspladsen – der er pt. ikke sat midler af til
renoveringen. Pladsen er dog vurderet til at skulle renoveres.
Licitation vedr. ombygning er endelig. Nærmere info følger.
Projekt med Poul Due Jensen-fonden er pt. skrinlagt.
Kommunikationsafdelingen har lavet en videopræsentation af
Tirsdalens skole. Den er nu lagt på kommunens hjemmeside og
Tirsdalens skole facebookside.
Forældretilfredshedsundersøgelse er afviklet. 50,5% af forældrene
på Tirsdalens skole har svaret på undersøgelsen.
Fra afdelinger
Alle skole-hjem-samtaler er afviklet.
Terminsprøve står for døren.
Skolefest blev afviklet positivt.

2:

Intet nyt.

Nyt fra elevrådet
3:

Forslaget behandlet.

Forslag til ny takstbetaling for 10.
klasses specialtilbud fra skoleåret
2019/2020.

Skolebestyrelsen indgiver ikke høringssvar.

- Høringssvar.
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4:

Temaer i det fortsatte skolebestyrelsesarbejde

Medier og kommunikation.

Kommunikation fra skole
Skolen bør have en systematik og struktur for, hvordan
kommunikationen går til elever og forældre.
Facebook kan nogle gode ting, som letter kommunikationen i
undervisningen.

-

Princip for strategi.

Kommunikation i forhold PR
Et opmærksomhedspunkt.
Udfordringer i UV
Hvad gør digitaliseringen i undervisningen?
Digital dannelse i undervisning
Hvordan kan forældrene støttes i, at eleverne tager de gode digitale
valg?
Digitale klasseregler
Kan der arbejdes med digitale klasseregler og hvordan?
Elevrådet
Hvordan kan elevrådet inddrages i en proces omkring brugen af
medier?
Temaet tages op i PU og på kommende skolebestyrelsesmøde.

/Lars Adamsen
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