
Referat af SB-møde 17.06.14 

På den ordinære del af mødet kan de 2 nyvalgte medlemmer være med som gæster. 

Dagsorden til Skolebestyrelsesmødet d.17.06. kl.19-21 i personalerummet. 

Referent: Klaus  

Afbud fra: Karen og Pernille  

Uden Afbud: elevrådsrepræsentanterne 

1.a Godkendelse af referat. 

     Referat godkendes uden anmærkninger. 

 1 Elevrådet 

Intet at berette 

2 Økonomi 

Budgettet gennemgået af DB. Prognoserne ser fornuftige ud.    

3. Kontaktudvalg 

 

Trine har deltaget i kontaktudvalgsmøde på Højme Skole. Ny struktur grundet distriktsændringen. Alle samles 

under et. Inklusion – forårssfo – rullende skolestart . Skolereform og inklusion fylder meget i debatten i 

øjeblikket. Kontakt udvalget deles op i to fora. Økonomien spiller en afgørende i rolle i rullende 

skolestartsproblematikken. Politikerne virkede meget lydhøre på mødet. Klubvirksomheden på Tarup Skole 

fortsætter uændret. Henrik fra klubben starter 01.08.16 med 12 timer på 4. årgang. 

Kontaktudvalgsmøderne giver gode  muligheder for dialog med de ansvarlige politikere. Regionsændringerne 

har medført lukning af 1 ungdomsskole.    

 

4 Mulighed for udpegning af repræsentant til Skolebestyrelsen fra fx det lokale erhvervsliv, 

   foreningsliv eller fra de lokale ungdomsuddannelser 

 

En bred drøftelse de forskellige muligheder i nærområdet i samarbejde med det eksisterende foreningsliv. 

Mulighed for inddragelse af de lokale virksomheder – virksomhedsbesøg – praktikperioder etc. 

 

5 Lejrskoler/skolerejser, - behov for ændring af retningslinier 

 

For en et-årig periode indføres lejrskole for 3. årgang i skoleregi. Sfo tilbuddene for årgangen skal gøres mere 

attraktive for at fastholde elevtallet. Grundet de høje takster frygtes det, at forældrene i stigende grad melder 

deres børn ud af Sfo’en. 

Lejrskole 3. årgang – 2 overnatninger  - finansiering skolen og egenbetaling til kost 

Lejrskole 5. årgang med 2 lærere pr. klasse  - 3 overnatninger – finansiering 9000 pr. klasse- egenbetaling til 

kost 



Skolerejse 9. årgang med 2 lærere pr. klasse – 4 overnatninger – finansiering: opsparing og egenbetaling. – 

maks. 1500 pr. elev. 

 

6 Rammer for brug af egen PC/lånePC i Ungemiljøet 

 

Det forventes at eleverne medbringer deres egen PC’ere til undervisningen.(8.- og 9. årgang). 

 Disse skal kunne opbevares på betryggende vis.  

Der vil blive mulighed for udlån til enkelte elever, der ikke har deres egen computer. 

Bilag udsendes fra DB.  

Forsikring: egen forsikring. 

 

7 Orientering 

 Legeplads 

 

Arbejdet med legepladsbyggeriet starter mandag 23.06.14. Tegninger/indretning findes hos DB. 

 

 Personale-nyt 

 

Der er ansat 4 nye lærere – der er ny ansat souschef – CW ansat – nyt stillingsopslag i CW’s skema. Der er 

opslået et barselsvikariat i udskolingen – (GN). SB opslår 2 pædagogstillinger. Der opslås i nær fremtid en 

afdelingsleder til i indskolingen. Der er ansat ny sekretær i en 20-timersstilling.  

 

 Reform-info, - hvad er vigtigt for forældrene at vide? 

 

DB udsender yderligere information om reformen. Lektieproblematikken ønskes belyst Den nuværende 

lektiecafe’s ordning er velfungerende. De nye arbejdstider tydeliggøres for forældrene. 

 

8 Konstituerende bestyrelsesmøde 

 

Trine modtager valg til formandsposten.  

Næstformandsposten besættes af Carina 

 

9 Næste års SB-møder, - hvornår kan de ligge? 

 

Møderne lægges i tidsrummet fra 19.00 – 21.00 

 

10 Skål for den afgående og den nye bestyrelse. 

 

Dorthe takker den afgående bestyrelse for den gode indsats. 

 

MKH Uffe og Dorthe 
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