Tårnborg den 9.6.2021

Den 15. juni 2021 kl. 18.00 til 20.00
REFERAT
Tilstede: Manja, Tanja, Rikke, Nina, Rasmus, Kim, Kenneth, Thomas, Majse
Fraværende: Bønne, Joan, Pia, Brian
1.

Efterretningssager. MD
Der er pt to vakante stillinger. Der er slået stillingsopslag op på begge og der afvikles samtaler inden
sommerferien. Der er pt 16 ansøgninger. Det er et blandet felt. Tobias der har sagt op, har tilbudt at være vikar, i
det opfang det kan lade sig gøre med hans uddannelse

2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

3.

Gdaw fest
Tirsdag d. 7/9 kl 16.30-19.00
Tanja laver invitation og kontakter FGU for musik
Rasmus kontakter idrætsforeningen for at høre, om de kan stille med en aktivitet.
Hver familie sørger selv for mad og drikke, samt tæpper/stole. Der sælges ikke hverken drikkelse eller mad,
grundet corona.
Ligeledes vil der være begrænset aktiviteter, grundet corona.
SFO- bålhytten
Indskolingen – hoppepude
Mellemtrin – sprotsaktivitet (idrætsforeningen)
udskolingen – FGU musik.
Der bliver en velkomsttale og præsentation af lærere og skolebestyrelse.

4. Økonomi. MD O
Forventet underskud bl.a. pga. diverse afskedigelser. Vi har mådehold, men sikrer driften.
5.

APV
Gennemgået og drøftet. Det er en meget flot APV. Der er selvfølgelig få der stikker ud, men det er noget
ledelsen er opmærksomme på og arbejder med sammen med TR og AMR.

6. skole/hjem samarbejdet. Henvendelse fra forældre.
Der er kommet en henvendelse fra forældre i 1.kl. De oplever deres børn er utrygge i det faglige og er nervøse for
at fejle. De har oplevet, der ikke har været tilbagemelding på henvendelser lærere.
Thomas vil observere i klassen nogle timer inden sommerferien. Efter sommerferien, vil vi arbejde på at få
pædagogisk inklusionsvejledere ned i klassen for forløb.
7.

Mobiltelefoner. Brug og konsekvens.
Punkt fra sidst. Det besluttes at eleverne skal aflevere deres telefoner om morgenen og får dem først efter
skoledagen. Hvis de ikke afleveres og de bruges i løbet af dagen, bliver telefonen indleveret på kontoret, hvor en
forældre eller anden voksen kan hente den í skolens åbningstid.

8. Principper.
Orientering om det fremadrettede arbejde i bestyrelsen med principper. Majse laver overblik til første møde i
kommende skoleår.
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9. Punkter til kommende møder D
Evaluering af g’daw festen
Principper
10. Orientering
v/skoleledelsen.
Der orienteres om det nye tiltag omkring skoleforum, dialog med Carsten Langberg ang stoffer i de unges liv
v/personalerepræsentanter
v/elevrepræsentanter (deltager ikke)

11. Evt. Herunder evaluering af mødet.

Tårnborg Skole, Tjærebyvej 1, 4220 Korsør Tlf.: 58380359, Mail: sktaarn@slagelse.dk

