
 
Referat skolebestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2011 
 

1. Finn er godkendt som forældrerep. til at deltage i bestyrelsen som føl-
ge af hans virke i bestyrelsen på Højstrupskolen. Vi byder ham vel-
kommen og glæder os til samarbejdet. 

2. Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt 

3. Godkendelse af ref. Fra sidste møde 
a. Godkendt 

4. Økonomi 
a. Ledelsen gav et status overblik. 1. juni var der brugt 42,5% af 

årets budget. Budgettet er beregnet ud fra at alt fortsætter som 
hidtil. Vi får først tilskuddet til flere lærere/klasser fra Høj-
strup d. 1. august. Ydermere er de 366.000,- og 715.000,- alle-
rede trukket fra budgettet 1. januar. Derfor ser det lidt mere 
alvorligt ud end det reelt er. Budgettet/regnskabet vil blive 
fremlagt på alle fremtidige møder, så bestyrelsen kan følge 
med. 

b. Rengøringen på Tarupgårdsvej har været i udbud og pr. 1. au-
gust overtager et privat firma forpligtigelsen og personalet. 
Besparelsen i skolens favør skulle være ca. 200.000,- kr. som 
bl.a. kan bruges på køb af ekstra rengøring over 180 cm mv. 

5. Kommende skoleår 
a. Der dannes nye klasser på 3., 5., 6., 7. årgang. I alt ca. 245 

børn. Lærerene fra Højstrup og Tarup har lavet et flot stykke 
arbejde og der er kun kommet 4-5 forældrehenvendelser. Sko-
len er opmærksom på, at der kommer mange elever i hver 
klasse. 

b. På 9. årgang har skolen ikke fået penge til at oprette en separat 
klasse til klassen fra Højstrup som vi ellers havde øn-
sket/forventet. Der er givet 10 timer til dansk og matematik i 
en separat klasse. Resten af timerne følger eleverne de andre 
tre klasser. 

c. Lærerene har søgt og fået efteruddannelseskurser næste skole-
år bl.a. på CFU. De lærere som får længerevarende kurser bli-
ver vikardækket af kendte lærere fra skolen. 

d. Skolen bliver praktikskole foråret 2012. 
e. Indskolingen starter et inklusionsforløb på 0. – 2. årgang. 16 

lærere/pædagoger kommer på kursus. 
6. Lejrskoleprincipper 

a. Skolebestyrelsens forslag har været på Pæd. Råd møde og er 
blevet taget godt imod. Personalet ønskede skolerejsen på 8. 
årgang flyttet til 9. årgang. Principperne er vedtaget med den-
ne ændring. 
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a. Der var en fremlæggelse fra det møde der blev holdt på sko-
len. MS er tovholder fra skolens side, men hele ledelsen bak-
ker op om projektet. 

8. Information til skolebestyrelsen 
a. Det er vigtigt, at bestyrelsen bliver informeret om de større til-

tag der er på skolen. 
b. Bestyrelsen vil gerne deltage kort i klassernes første møder i 

de nye skoleår for at præsentere arbejdet. 
9. Mødedatoer næste skoleår 

a. Rullende mødedage kl.18.30-21.00, dagsorden/Ken og DB 
• 10.08.11 
• 05.09.11 
• 06.10.11 
• 06.12.11 
• Forårets møder er ikke fastlagt, men der er tanker om 

at holde et arbejdsmøde først på året. 
10. Meddelelser 

a. Ken er rundviser ved et 25.års jubilæum 
b. Skoleafd. Holder ikke KIS med Tarup skole iår 
c. Skolebestyrelserne i Odense Kommune er ved at udarbejde et 

værdipapir for skolebestyrelsernes arbejde 
11. Punkter til fremtiden 

a. Legeplads 
b. Legepatruljer 

 
 
Venlig hilsen 
 
Christian Holm 
Souschef Tarup Skole 


