TILSTED SKOLE
Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 2. oktober 2017
Kl. 19 – 21
DAGSORDEN
1

Meddelelser
- Skolen
- Kvalitetssamtale ledelse/Forvaltning.
- Folkeskolernes dag 9. nov.
Hvem deltager – evt. siger hvad?

- Formanden
- Forældremøder.
Indtryk? Kommentarer?
- Elevrådet
Velkommen til nye elever.
Oliver 4.kl, Alberte 6.kl.

- Personalet
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REFERAT

DK orienterede om kvalitetssamtalen mellem
ledelsen og forvaltningen.
DK orienterede om Folkeskolernes dag. Planen for
dagen blev fremlagt, Bo deltager fra kl. 16, Anita
deltager fra kl. 14. Elevrådet deltager som
rundvisere.
Lærerens dag er d. 5/10, hvor bestyrelsen er vært
for en gang morgenbrød til personalet på skolen.
DK orienterede om betydningen af intelligent
indkøbsstop, som er blevet meldt ud fra
forvaltningen.
Tilbagemeldinger fra forældremøder: Trafik
situationen ved hoveddøren om morgenen. Der
følges op på problematikken løbende.
Generelt har det været gode forældremøder.
Alberte fortalte fra elevrådsmøder, hvor elevrådet
er i gang med at planlægge aktiviteterne for
kommende år. Elevrådet har været rundt i
klasserne for at høre, hvilke forslag der er til
aktiviteter.
Der er blevet afholdt forældremøder i alle klasser.
Der er blevet arbejdet med årsplaner i MINuddannelse. De forskellige etager har gang i
planlægningen af forskellige aktiviteter.
Arbejder med PLC/PLF.

Hovedoverskrifter i skoleåret(DK)
- PFL og Tilsted skole
- Kortlægningsundersøgelse
- 2 Sprogklasser
- Vikarer
- Linjefagsuddannelser
- Rengøring/Uddannelse
- Ledelsesgrundlag i Thisted Kommune

DK orienterede om fokusområder for skoleåret,
bl.a. om arbejdet med Program For
Læringsledelse og gennemførelse og anvendelse
af kortlægningsundersøgelse.
Klassedelingen i Sprogklasserne, tiltag ang.
brugen af tilkaldevikar, samt planen for
efteruddannelse af personalet i år, hvor der
prioriteres linjefagsuddannelse af lærere på

skolen. Rengøringspersonalet er under
uddannelse. Det nye ledelsesgrundlag i Thisted
kommune blev drøftet.
- ”Min Uddannelse”
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EH orienterede om arbejdet med MIN-uddannelse
på skolen.

- SFO vokser / Forenings-SFO

GS orienterede om personalet i SFOén og om de
nye tiltag vedrørende efterårets aktiviteter i
Forenings SFOén.

Er der særlige opgaver for
Skolebestyrelsen?
Ønsker/Gode ideer til
Skolebestyrelsesarbejdet?

Ønsker og ideer til fremtidens bestyrelsesarbejde
blev drøftet.
Spørgsmål til dagsordens-forslag skal udsendes i
god tid før møderne. Det giver medlemmer i
bestyrelsen mulighed for at give inputs til
udformningen af dagsorden.
Det blev drøftet, hvordan det politiske billede
kunne se ud på skoleområdet efter det
kommende kommunalvalg samt evt. initiativer.
Nyt udkast til skolens trivselsplan blev godkendt.

Trivselsplan
(til godkendelse)
(Bilag er udsendt tirsdag)
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Den Nationale
trivselsundersøgelse

Udsættes til næste møde

(Gennemgang af skolens resultater)
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Eventuelt

Skolebestyrelsen drøfter næste år, om vi skal
deltage i Skole/Forældre generalforsamling.

