
Referat	  SB-‐møde	  onsdag	  den	  26.8.15	  
	  Afbud;	  Carina,	  Karen,	  Lauritz	  
	  
Møderne	  i	  dette	  skoleår	  er:	  26.08.,	  28.09.,	  02.11.,	  10.12.,	  03.02.,	  16.03.,	  02.05.,	  
16.06..	  
	  	  
1. Godkendelse	  af	  referat	  /	  alle	  

Godkendt	  
	  

2. Nyt	  fra	  elevrådet	  /	  Laurits	  
	  

3. Nyt	  fra	  Skolebestyrelsesgruppen	  /	  Trine	  
Trine	  orienterer	  om	  Skolebestyrelsesgruppens	  kvalitetsrapport	  –	  den	  lægges	  
på	  personale-‐	  og	  forældreintra.	  
	  	  

4. Notat	  fra	  BUF	  vedr.	  elevernes	  retskrav,	  -‐	  også	  udsendt	  til	  SB	  18.08.	  /	  alle	  
DB	  orienterer	  om	  forskellige	  punkter,	  som	  rapporten	  peger	  på.	  	  
Godt	  at	  vi	  får	  en	  rapport,	  som	  giver	  et	  reelt	  billede	  af	  folkeskolens	  
udfordringer	  pt.	  
	  

5. Økonomi	  /	  Dorthe	  
DB	  orienterer	  
	  

6. Tarup	  Skoles	  lejrskoleprincipper	  /	  Christin	  
Skolen	  betaler	  ophold	  og	  arrangementer,	  og	  forældrene	  betaler	  kostpenge	  på	  
3.	  og	  5.	  årgang.	  9.	  årgang	  finansieres	  ved	  opsparing	  og	  egenbetaling	  på	  max	  
1800	  kr.	  
CH	  lægger	  principperne	  ud	  på	  skoleintra	  

	  	  
7. Lektier	  eller	  ej,	  -‐	  hvordan	  re-‐tænker	  vi	  skoletid?	  /	  Dorthe	  

DB	  orienterer	  ud	  fra	  pjecen	  ’Lektiehjælp	  og	  faglig	  fordybelse’	  og	  de	  drøftelser	  
vi	  har	  gang	  i	  på	  skolen	  i	  forhold	  til	  dette.	  
Der	  gives	  udtryk	  for,	  at	  skoledagene	  er	  lange,	  og	  det	  er	  frustrerende,	  ikke	  at	  



kunne	  følge	  med	  i	  børnenes	  skolegang.	  	  
SB	  er	  enige	  om,	  at	  forældrene	  kan	  byde	  ind	  med	  noget,	  men	  ikke	  har	  
muligheden,	  når	  lektierne	  er	  lavet,	  når	  børnene	  kommer	  hjem.	  
Et	  forslag	  kunne	  være,	  at	  SB	  udarbejder	  principper	  for	  den	  understøttende	  
undervisning.	  
Hvad	  er	  forældrenes	  rolle	  i	  det	  her?	  Lærerne	  laver	  et	  skriv	  om,	  hvilke	  
muligheder	  forældrene	  har	  ift.	  at	  støtte	  op	  omkring	  deres	  barn/børn.	  

	  
8. Tekst	  til	  hjemmesiden	  om	  SB,	  se	  vedhæftede	  /	  alle	  

Teksten	  gennemgås	  og	  rettes	  til	  
	  
9. Orientering	  om	  /	  alle	  

Legepladsrenovering	  –	  DB	  orienterer	  og	  drøftelse	  af	  brugen	  af	  parkour	  og	  
skate-‐banen.	  Forslag	  om,	  at	  idrætslærerne	  tager	  eleverne	  med	  ud	  og	  
afprøver	  begge	  baner,	  så	  eleverne	  får	  en	  introduktion	  til	  de	  nye	  	  
legeredskaber.	  
Madkundskabsrenovering	  –	  DB	  orienterer	  
Øvrigt	  –	  der	  opslås	  en	  pædagogstilling	  på	  3./4.	  årgang	  

	  
10. Evt.	  
	  
Næste	  møde	  28.9.15	  kl.	  19-‐21	  
	  	  
	  


