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Tilstede: Christine, Martin, Pernille, Joan, Kathrine, Christin og Stine Afbud: Lone, Karen, Kenneth, Maja, Marius, Iben og Maria 

Tid Dagsordenpunkt Fremstilling Referat 

17.00-17.05 Godkendelse af referat fra d. 1/10-18 Underskrivning af referat efter godkendelse 

(de forældrevalgte) 

Godkendt. 

17.05-17.20 Børnene i Robotbyen (BIR) v. Dorte/Tommy/KV/CW. Børnene i robotbyen 

er på den politiske dagsorden. Tarup Skole er 

en af 16 pilotskoler. Fokus på ”læring gennem 

teknologi og teknologiforståelse”, digital 

dannelse. Præsentation af indsatsplan, 

læringsmøder for personalet og orientering om 

tiltag ude i klasserne 

Dorte og Tommy fortæller om deres baggrunde for 

arbejdet med teknologi og Børnene i robotbyen. De 

arbejder på at klæde børnene på til både samtid og 

fremtid med teknologi. Her på TS har vi og vil vi 

fremadrettet have fokus på kodning med en 

progression i undervisningen fra 0.-9. Klasse. Der er 

ønske om et tek-lab på skolen. Vi har Kubo-robotter, 

micro-bit, droner og lego-mindstorm på skolen.  

Faget teknologiforståelse afprøves på udvalgte 

pilotskoler i det kommende skoleår. Det er ikke 

endeligt afgjort, om teknologiforståelse skal være et 

selvstændigt fag eller om det skal indgå i fagene. 

Børnene er nysgerrige på teknologien, men kan 

hurtigt blive trætte af en specifik teknologi og søger 

derfor andre teknologier. Det er vigtigt at ramme 

børnene på deres udviklingsniveau.  

Otte medarbejdere har afholdt en intern workshop, 

hvor de planlagde et læringsmøde for hele 

personalet, der bidrog med inspiration til og 

planlægning af tiltag, der involverer teknologi og 

teknologiforståelse. 

17.20-17.30 Nyt fra elevrådet v. Marius, Iben – herefter tak for i aften til 

elevrådet ☺ 

Punktet udgår. 

17 30- 17.45 Nyt fra: 

Skolen 

 

Diverse 

Budget 2019 – Videre orientering om 

høringssvar og videre proces.  

Fristen for skolebestyrelsens høringssvar er 

Vi har internationalt besøg på skolen i dag og i 

morgen. Elever og lærere fra Norge, Cypern, 

Kroatien og Spanien. De er alle privat indkvarteret. Vi 
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19/11 kl. 10.00 har tidligere haft besøg af lærere og ledere fra Malmø 

og får snart besøg af lærere og ledere fra Italien. 

 

Vi har de nyeste plakater og logoer hængende på 

personalerummene, så alle har mulighed for at 

komme med input. 

 

Forældre til teenagebørn bliver inviteret til at deltage i 

digitale dilemmaer via E-boks.  

 

Vi har lavet en Tryghedsfremmende handleguide i 

samarbejde med Pårup Skole og SSP, som lægges 

ud på skolens hjemmeside.  

 

Det er fortsat et ønske fra skolebestyrelsen, at der 

kommer en bum ved indkørslen til skolegården på 

Tarupgårdsvej. Det er dog en udfordring ift. Adgang 

for skraldebil, ambulance og brand. Der undersøges, 

om en bum evt. vil kunne placeres et andet sted, så 

der bliver adgang for ovenstående, men ikke for 

privatbiler. 

 

Vi har fået resultatet af årets medarbejder-

trivselsundersøgelse, som 93,25% har besvaret. Der 

er fremgang på næsten alle parametre. Der er 

udfordringer ift. Arbejde/hjemme-konflikt og stress. 

 

Forældreønske fra 3 forældre om øget åbningstid i 

morgen-SFO. Anbefalingen fra de tilstedeværende 

er, at vi ikke øger åbningstiden, men grundet 

mandefald er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig og 

punktet tages på næste skolebestyrelsesmøde. 
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Evaluering af skolefotografen: Det administrative er 

meget velfungerende og kvaliteten er god, så vi 

fortsætter med at bruge Mesterskud. 

 

Høringsfrist 19/11 for skolebestyrelse ift. de 

kommende besparelser. Martin og Kathrine laver et 

udkast til høringssvar og sender det ud. 

Omprioriteringskataloget bliver først offentliggjort den 

13/11. 

17.45-18.30 Principper Udformning af princip for bad efter idræt og 

svømning. Tilsyn med princip for mobiltelefoni, 

klassekassen og kontaktforældre.Lone og 

Pernille har lavet udkast til idræt og 

kontaktforældre – se bilag 

Tilpasning af forslag til princip for omklædning og 

badning ifm. Idræt og svømning samt for 

kontaktforældrene.  

Revidering/tilsyn med princippet for klassekassen.  

De tre principper er til vedtagelse og godkendelse på 

det kommende skolebestyrelsesmøde. 

 

Tilsyn med princippet for brug af mobiltelefon: 

Mobiltelefoner opleves ikke som en generel 

udfordring i hverdagen. Aftaler overholdes og 

børnene kan navigere i og accepterer de forskellige 

aftaler i klasserne eller på årgangene. Enkelte har 

svært ved at give slip og der tager skolen lærings- og 

dannelsesopgaven på sig. Skolen oplever, at 

børnene generelt er aktive og har en fornuftig 

omgang med deres mobiltelefoner. Princippet 

fortsætter i sin nuværende form. 

18.30-18.45 Nyt fra kontaktudvalgene v. Maja og Christine Christine refererer, at de har drøftet samarbejde med 

de lokale foreninger samt erhvervspraktik på unge-

udvalgsmødet. 

Mange skoler har åbnet op for samarbejde med de 

lokale foreninger. Det blev påpeget, at det kan være 

en udfordring, hvis de får arbejdsopgaver, der kan 
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komme på kant med persondataloven – det bør dog 

ikke være tilfældet. 

Der er et politisk ønske om obligatorisk 

erhvervspraktik. Der udtrykkes tilfredshed med at 

inddrage det lokale erhvervsliv, men bekymring for, 

om de ville kunne rumme de mange praktikanter. 

Christine giver udtryk for, at det er rart at være i 

dialog med politikerne og håber, at der forud for 

næste møde, vil komme en dagsorden i så god tid, at 

det bliver muligt at nå at drøfte punkterne på 

skolebestyrelsesmødet. 

18.45-19.00 Evt. Punkter til næste møde Vedtagelse af og godkendelse af revision af tre 

principper på mødet i december.  

Ønske om øget åbningstid i SFO. 

 
   

  

Næste skolebestyrelsesmøde er den 10. december 2018 


