Referat skolebestyrelsesmøde 2022-23
Torsdag den 17. november 2022 kl. 19.00-21.00 - afdeling Lundby
Til stede:
Freya, Lene K, Stinne, Lars, Kasper, Charlie, Bjørn, Jonas, Marianne og Lina
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat blev godkendt.
Pkt. 2
Nyt fra skolens ledelse, medarbejdere, elevråd og formand
Formålet med punktet er at bestyrelsen, fra de fire perspektiver, får et indblik i skolens hverdag
siden sidste bestyrelsesmøde.
Skolens ledelse:
Skolen har fået ny hjemmeside.
Nationale overgangstest afvikles for tiden.
Undervisningsmiljøvurdering udarbejdes i løbet af foråret af repræsentanter fra skolens
forskellige elevråd, AMR-repræsentanter samt ledelsen
Grupper fra Centerafdelingen har været afsted til Edison-konkurrence
(innovationskonkurrence).
Der er stor tilgang af elever til Centerafdelingen.
Medarbejdere:
I Centerafdelingen er legepladsen ved at blive udbygget.
Planlægningen af næste skoleår er så småt gået i gang på skolen.
Med-udvalget har deltaget i en temadag vedr. psykologisk tryghed.
Elevråd:
9. og 10. klasserne i Centerafdelingen har været i brobygning (besøg på forskellige
ungdomsuddannelser).
Udvalgte elever i Centerafdelingen har deltaget i kodechamp.
9. årgang på almenskolen har arbejdet med projektopgaven i den foregående uge. I den
aktuelle uge har eleverne fremlagt deres projektopgaver.
Den kommende uge skal 9. årgang på almenskolen i praktik.
Formand:
Intet nyt.
Pkt. 3
Tilsyn med værdiregelsættet for Tåsingeskolen
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen drøfter en status på det nuværende
værdiregelsæt - fremlægges af Lina og Kasper.
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En skole skal have en antimobbestrategi. Tåsingeskolens ligger inde i værdiregelsættet.
På Tåsingeskolen har vi 3 versioner af værdiregelsættet. De er alle udarbejdet af
skolebestyrelsen: Et til forældre; et til elever; et til medarbejderne.
Lærerne er gode til løbende at tale med eleverne om skolens værdier
Skolens ordensregler ligger også i værdiregelsættet.
Lærerne taler meget med eleverne om digital dannelse, og hvad digital mobning er; fysisk
mobning ses i mindre grad end tidligere.
Pkt. 4
Tilsyn med princip for vikardækning
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen fører tilsyn princippet for vikardækning.
Skolebestyrelsen førte sidst tilsyn med princippet i 2020.
Alle vikarer får gennemgået en detaljeret folder med opgaverne som vikar. Der følges på
forskellig vis op på vikarernes indsats.
Pkt. 5
Status fra de to arbejdsgrupper – forældreforedrag og skolemad
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen får en status fra de to arbejdsgrupper.
Forældreforedraget er på tirsdag kl. 19 – 21. Der er udsendt invitation og en video med
foredragsholderen. Der udsendes en reminder.
Gruppen med skolemad præsenterede oplæg fra Øland om levering af skolemad. Øland har
desværre efter skolebestyrelsesmødet meddelt, at de alligevel ikke har kapacitet til at levere.
Pkt. 6
Årshjulet og evt.
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Næste skolebestyrelsesmøde er d. 12/12 kl. 18. – 19.30.
Eleverne kunne tænke sig, at der bliver afviklet førstehjælpskurser på skolen.

