
 
 
SB-møde mandag d.28.09.15 i personalerummet kl.19-21  
Referat 
 
1 godkendelse af referat 

 Referatet er godkendt 
 
2 nyt fra elevrådet / Lucas 

 Vil gerne have nogle penge på et budget til f.eks. at lave nogle events  

 Male ostebanerne op 

 Nye/flere mål på fodboldbanen – spørg Forældreforeningen om de vil sponsorere  

 Få tegnet grusbanen op til rundbold 

 Ønske om at få parkourbanen gjort større – den bliver ikke gjort større, hvis man ønsker en større bane, 
må man tage ned på havnen 

 Et bordfodboldspil mere i Aulaen 

 Nye møbler – gerne med farvestrålende 

 Pudse murerne op og male dem mørke nederst og lyse øverst 
 
3 nyt fra SB-gruppen vedr. skolernes økonomi / Trine 
Intet nyt siden sidst 
 
4 trafik / Maja 

 Vi havde besøg fra kommunen og politiet, som gennemgik banen for trafikken rundt om skolen.  

 5.a skal være med til at male tunnelen sammen med en maler i foråret. 

 Der holdes et opfølgende møde senere på skoleåret. 
 
5 hjemmesiden, Pernilles indlæg inc. forretningsorden / Pernille 

 Bestyrelsesarbejdet på Tarup Skole samt forretningsorden lægges på Intra 
 
6 skolefoto, valg af nyt firma / CW 

 I skoleåret 2016/2017 bliver det Mesterskud, som tager skolefoto på Tarup Skole 
 
7 retningslinjer vedr. lektier og understøttende undervisning, se bilag / DB 

 DB orienterede, og retningslinjerne tages op på afdelingsmøderne tirsdag den 29.9.15, rettes til og 
lægges på Intra 

 
8 retningslinjer vedr. kontaktforældre og klassekasse, se bilag / CW 

 Retningslinjerne bliver lagt på Intra  
 
9 økonomi / DB 

 DB orienterer – skolen har en god økonomi 
 
10 orientering fra områderne / alle 

 86 børn skal meldes ind i forårs-sfo 

 DB henviser til teamhæfterne Skolebestyrelses arbejde på Skole og Forældre 

 Torsdag den 12. maj arrangerer musiklærerne Minikulturfestival fra kl 16-19 

 Letbanen har spurgt, hvor mange elever, der krydser Rismarksvej, hvor Letbanen skal gå – det er der ca. 
242 elever, der skal. 

 Der opslås 3 stillinger  
 
11 evt. 
 
Næste møde er 02.11. 


