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Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 19.00-21.00 - afdeling Sundhøj - Centerafdelingen 
 
Tilstede: Kasper, Marianne, Freya, Jonas, Lene, Stefan, Charlie, Stinne, Bjørn, Lene Kingo 
og Lina 
 
Pkt. 1  
Godkendelse af dagsorden og referat 
 
Dagsorden og referat godkendt. 
 
Pkt. 2  
Det funktionelle læsesyn – hvad betyder det?                 
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen præsenteres for Tåsingeskolens læsesyn af 
læsevejleder Trine Eriksen. 
 
Læsevejlederne på almenskolen har udarbejdet ”Tåsingeskolens funktionelle læsesyn”. Trine 
foldede det teoretiske baggrundstæppe ud bag skolens læsesyn. 
Læsesynet ligger på skolens hjemmeside. 
 
Arbejdet med læsning fylder meget på skolen, og der anvendes mange ressourcer på at 
understøtte læsning. Der er læsevejledere i alle afdelinger, som bl.a. har til opgave at vejlede 
deres kollegaer. 
  
Pkt. 3  
Opfølgning på mål og indholdsbeskrivelse for SFO – se bilag               
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen fører tilsyn med den lovpligtige mål- og 
indholdsbeskrivelse som skolebestyrelsen har udarbejdet i 2020. I denne mål- og 
indholdsbeskrivelse er indskrevet en opfølgning i efteråret 2022. Det er afdelingsleder for 
børnemiljøet på afdeling Sundhøj Lisbeth Larsen og afdelingsleder for børnemiljøet på afdeling 
Lundby Dorte Leerbek der fremlægger status og forslag til eventuel revidering for bestyrelsen.  
 
På begge afdelinger er der en meget høj procent af elever, der er tilmeldt SFO. 
Kernen omkring arbejdet i SFO’erne er understøttelse af arbejdet med mangfoldige 
læringsmiljøer. 
Afdelingslederne har nogle ændringsforslag efter evaluering med alle medarbejdere i SFO. 
 
Forældrene i skolebestyrelsen opfordrer afdelingslederne til at tage kontakt til skolens forældre 
for at høre, om der er nogen, der kan bidrage med indslag på de kreative/musiske områder. 
 
Skolebestyrelsen prioriterer fortsat, at SFO’erne er analoge læringsmiljøer, og at udendørsliv 
prioriteres højt.  
 
Den tilrettede mål og indholdsplanen blev godkendt af skolebestyrelsen.  
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”Mål og indholdsplan for SFO” ligger på skolens hjemmeside. 
 
Pkt. 4  
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: 
Emneugen er under afvikling. Det er elevrådet og skolebestyrelsen, der har sat gang i, at hele 
skolen skulle have en emneuge. Godt initiativ. 
Der har været afviklet ”Grøn fredag” på Tåsingeskolen for 4. og 5. årgang fra alle kommunens 
skoler. 
Der har været skolefodboldturnering i Centerafdelingen. 
Der har været afholdt central visitationsdrøftelse, hvor Centerafdelingen har fået en del nye 
elever. 
Almenskolens fodboldhold – drengene – er gået videre igen.  
Taekwondo-holdet fra Centerafdelingen har deltaget i en stor turnering. 
 
Medarbejderne: 
I Centerafdelingen er medarbejderne i gang med at udarbejde elevplaner. 
 
Elevråd: 
Emneugen fylder meget i Centerafdelingen. Eleverne er inddelt i 7 aktivitetsgrupper efter 
interesse på tværs af de sædvanlige årgangsgrupper.  
Gruppe 6 vandt på ”Grøn fredag”. 
Centerafdelingen kom på 3. pladsen i skolefodboldturneringen. Der deltager 5 – 6 skoler fra 
Fyn. 
Emneugen fylder også meget på almenskolen. Eleverne har efter interesse valgt sig ind i 8 
forskellige aktivitetsgrupper. 
Den kommende fredag er skolernes motionsdag. 
9. årgang skal efter efterårsferien i gang med den obligatoriske projektopgave. 
9. årgang skal inden længe en uge i praktik. 
 
Formand: 
Stephan er blevet kontaktet af det konsulentfirma, som står for den kommunale evaluering af 
mangfoldige læringsmiljøer. De skal interviewe både formand, medarbejdere, elever og ledelse 
på alle skoler i kommunen.  
 
Pkt. 5  
Status fra de to arbejdsgrupper – forældreforedrag og skolemad               
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen får en status fra de to arbejdsgrupper.   
 
Forældreforedrag: 
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Arbejdsgruppen har mødtes og samlet op på ideerne fra skolebestyrelsen og fremsendt disse ti 
en lokal sexolog. Efter et møde med denne har vi modtaget et oplæg. Dette blev fremlagt og 
godkendt.  
Arbejdsgruppen tager efterfølgende kontakt til sexologen, som fremsender det endelige 
program og en præsentation.  
Forældreforedraget er planlagt til tirsdag d. 22. november kl. 19 - 21 
 
Skolemad: 
Arbejdsgruppen er i proces og forventer at være klar med et forslag til det næste 
skolebestyrelsesmøde. 
 
Pkt. 6  
Årshjulet og evt.  
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.  
 
I november kommer punktet med skolemad på dagsordenen. Desuden er der tilsyn med 
princippet omkring anvendelse af vikar, og skolens værdiregelsæt på som punkter. 
 
 
 
 

 


