TILSTED SKOLE
Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 16. januar 2017
Kl. 19 – 21
DAGSORDEN
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Meddelelser
- Skolen
Principper
Anlæg/Bygninger

Ansættelser

Folkeskoler på Facebook

Registrering af elevfravær

Trafik ved hovedindgangen

Påsat brand ved legeskur

Indskrivning
- Formanden
- Elevrådet.

REFERAT

Vi afventer oplæg fra det pædagogiske personale
omkring nyt princip.
Renoveringen af musiksalen afsluttes i uge 3. Der
er blevet lagt nyt gulv og sat nye vinduer i, og der
opsættes nye gardiner. Der er planlagt en
renovering af elevtoiletterne i 2017. Der ansøgt
om penge fra anlægsmidler, og pengene er
bevilliget.
Der er ansat en ny lærer, Lene Scheel Jensen og
Annette Vandet Thomsen er ansat som
pædagogmedhjælper i sprogklassen.
Alle skoler skal være på Facebook i 2017. Tilsted
skole har en side. Det kræver tilladelse fra
forældrene at lægge portrætbilleder samt
videoklip på Facebook. Vi indhenter tilladelse fra
alle. Facebook kan bruges til omtale af skolen.
Det er ikke tænkt som en afløser for Skoleintra.
Der kommet nye regler for registrering af
elevernes fravær. Den nye procedure er lagt ud på
Skoleintra til information.
Det er et problem med afsætning af elever ved
hovedindgangen. Overgangen ved skråstien
mangler afmærkning. Politiet er inddraget og
kikker på afmærkningen.
Sagen er anmeldt til Politiet. Vi indhenter tilbud
på video-overvågning.
Der er indskrevet 27 børn til Skoleintro.
Intet
Elevrådet har afholdt en kreativ konkurrence.
Vinderne blev fundet fredag d. 8/1. Mange deltog
fra store og små klasser.

- Personalet
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Intet

SFO (Punkt fra tidligere)
Elevtal (Gennemgang GS)
Madordning. (Peter)

Der har været 95 - 96 børn indskrevet i perioden
fra sommerferien frem til dags dato.
Det er hjemmelavet mad og friskskåret frugt, der
serveres i SFO´en hver dag. Der skal være fokus
på det sunde, og det er vigtigt, at vi inddrager
eleverne i udarbejdelsen af menuen.

Gennemgang nuværende ordning.(DK)
Til drøftelse.

Gennemgang af aktiviteterne i SFO´en.
Ros for et godt SFO tilbud.

3

Trafik.(Drøftelse)
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Økonomi

Drøftelse af oplæg fra beboere i området. Der er
forslag om etablering af fortov ved Silstrupvej.
Bestyrelsen bakker op om skrivelsen ang.
etableringen af fortov og cykelsti i området.
Bestyrelsen tilsluttede sig handlingsplanen til
projektet. Det er vigtigt med koordination af
aktiviteterne i handlingsplanen.
Regnskabet for 2016 er ikke afsluttet endnu. Vi
forventer et overskud. Punktet tages på igen til
næste møde, hvor året er afsluttet.

Fortov i Tilsted by (fra busstoppested til
skolen)

Orientering
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Eventuelt

Næste møde 6/3.(Peter afbud)
Mødet den 6. februar er aflyst.
Flot arrangement i december med morgensangen.

