
Referat af skolebestyrelsesmødet den 14. juni 2017 
 

Til stede: Trine, Karen, Pernille, Christine, Maja, Lone, Martin, Joan, Lotte, Dorthe, Christin 

og Stine 

Afbud: Peter og Tobias 

Referent: Stine 

 

1. Godkendelse af referat 

 Referatet er godkendt. 

2. Økonomi 

 Forbrugsprocenten er, som den skal være. 

 Vi får midler til holdundervisning på kommende 7. årgang pga. store klasser. 

3. Nyt skoleår / SB, CW, DB 

 Der er 26 børn tilmeldt SFO2, sidste frist for tilmelding er 15/6-17. Der laves 

akustiklofter i klubbens lokaler, så de kan benyttes til SFO2. Der er slået en 

pædagogstilling op til SFO2. 

 Skemaerne er næste færdige. Lærerne må fortælle børnene, hvilke lærere de skal 

have næste år. 

 En lærer har sagt op og går på efterløn pr. 1. september. 

 Der er slået to lærerstillinger op. 

4. Bo Christiansen fra Skole og Forældre holder oplæg om ”DropMob”. 

 DropMob er et initiativ udsprunget af et samarbejde mellem Red Barnet og 

Skole og Forældre. DropMob er statsfinansieret.  

 Der skal arbejdes med kulturen i hele klassen, for at mobning kan kommes til 

livs eller helt undgås. Der skal dannes positive og tolerante fællesskaber. 

 Mobning er børnenes problem, men de voksnes ansvar. 

 Alle skoler skal have en antimobbestrategi pr. august 2017 – det fremgår dog 

ikke direkte af lovgivningen. Strategien bør indeholde både en forebyggende 

samt en indgribende indsats. Der er kommet nye lovkrav om, at 

antimobbestrategien skal indeholde en strategi om digital mobning. 

5. Drøftelse af emnet i relation til vores arbejde med trivsel og med skoles værdier. 

 Vi undersøger, hvordan forvaltningen forholder sig til antimobbestrategier og 

om de fx har planer om en fælles strategi på byplan. 

 Vi ønsker at tage udgangspunkt i vores værdigrundlag som en del af en 

trivselsstrategi, hvor vi kan tænke en plan for den indgribende indsats ind. 

 Vi afsøger, hvor omfattende DropMob forløbet er og hvilke dele, der evt. kan 

være relevante for Tarup Skole. 

 Vi samler op på skolebestyrelsesmødet i august, hvor der tages endelig 

stilling. 

6. Evt. 

 Drøftelse af mobiltelefoni. 

 

Næste SB-møde er onsdag den 30.08.2017 

 


