Tårnborg den 11.5.2021
Til skolebestyrelsen.
Der indkaldes hermed til skolebestyrelsesmøde

Den 11.maj 2021 kl. 18.00 til 20.00
Mødet afholdes på lærerværelset.
Majse sørger for forplejning
DAGSORDEN:
Tilstede:
Fraværende:
1. Efterretningssager. MD
Fra d. 10. maj er fuld tilstedeværelse for alle elever. Der er fortsat lidt ændringer til skemaet. Der er mulighed for
rotation af klasser i frikvarter. Det aftales mellem klasserne.
Skemaet er færdigt. Sendt ud i dag. Skemaerne må IKKE frigives til forældrene.
Musikundervisning på valghold, bliver varetaget af FGU.
Fortsat 2 langtidssygemeldinger. Ingen udsigter til at de kommer tilbage foreløbigt.
Ansættelser - der søges en ny lærer. Der er flere interessante kandidater.
Skole-/hjemsamtale inden ferien. Møderne er frivillige, men ledelsen har en forventning om, at der, ved bekymring
indkaldes til samtale.
Sidste skoledag - klasselærerdag - HjemIs-bil og pølsevogn er bestilt til eleverne.
Klagesag afsluttet uden bemærkninger.
Ifm. udtagelse af ministeriet, er der afsendt rapport fra ledelsen. Ikke længere udtaget på faglighed men fortsat på
trivslen.
2.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt
3. Velkomst og præsentation af ny viceskoleleder samt SFOleder
Thomas fortæller om sig selv og de nye tiltag i sfo.
Kenneth
Præsenterer sig selv.
PLC - overbygning - brobygning/udskoling
4. Økonomi. MD O
Forventet underskud bl.a. pga. diverse afskedigelser.
5.

Fremlæggelse af strategi – og handleplan for Tårnborg skole. MD O

6. Skema
Majse uddeler skema for kommende skoleår
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7.

Punkter fra Tanja
• fastsætte arbejdsdag for foråret 2022.
Det undersøges, om det kan lade sig gøre.
• Genovervejning af årets Gdaw fest. Skal vi ikke finde på noget andet ??
Fællesspisning med forskellige aktiviteter. Første tirsdag i september 16.30 - 19.00.
• Principper fra sidst gennemgåes. Nyt princip : Børn i en digital tidsalder (har udarbejdet ét til brug i 3. Klasse
forældreråd)
Forslag fra personalegruppen/ledelsen: mobilfri skole
Arbejdet med principperne fortsætter ved kommende møder.
•referater på hjemmesiden ?
Det varetages af kontoret/ledelsen
• Hvem skriver fra best. på aula ?
Punktet flyttes til næste møde
• Skole hjem samtaler 2021/ Forældremøder 202
Punktet flyttes til næste møde
• møderække for næste skoleår 2021/2022.
Punktet flyttes til næste møde

8. Principper.
Stort fokus i det nye skoleår
Børnene i den digitale tidsalder

9. Punkter til kommende møder D
-

Sti og udeliv status
Hvem skriver fra best. på aula ?
Skole hjem samtaler 2021/ Forældremøder 202
møderække for næste skoleår 2021/2022.

10. Orientering
v/skoleledelsen.
Se ovenstående punkter
v/personalerepræsentanter
der orienteres om personaletrivsel
v/elevrepræsentanter (deltager ikke)
11. Evt.
Der er udfordringer med hundeluftere og hundeefterladenskaber i skoletiden.
Ledelsen sørger for, at der bliver sat skilte op.
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