TILSTED SKOLE
Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 22. maj 2017
Kl. 19 – 21
DAGSORDEN
1

Meddelelser
- Skolen
Emneuge
Forældremøde kom. bh.kl.
Første skoledag 10. aug.

- Formanden

REFERAT
Skolen: Skolen har lige afsluttet emnedagene om
Thy. Emnedagene blev afsluttet med skoletur til
Lodbjerg Fyr. DK orienterede om nye tanker
omkring afholdelse af forældremøde i kommende
Bh.Kl. Forældre Første skoledag forløb bliver lidt
anderledens end tidligere. I de små klasser bliver
forældrene inviteret til kaffe. Ellers er det
skoledag for de andre klasser.
Bh.Kl. skal overtage IPAD fra kommende 3 klasse.
3. klasse får nye Chromebooks. 6. klasse skal
medbringe deres Chromebooks til
overbygningsskolen.
Der blev tilkendegivet, at bestyrelsen mener, at 7
bestyrelsesmøder om året dækker behovet.
Formanden: Fint med Facebook opdateringer. Det
er godt at vise, hvad vi laver på skolen.
Elevrådet: Ikke noget specielt.

- Elevrådet.
- Personalet
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Skoleårets planlægning 17-18
- Ansættelse af personale (DK)

- Faglig Fordybelse (Elin)
-
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Økonomi
Budget 2017.(GS)

Personalet: Arbejder med planlægningen af næste
skoleår. Afholdelse af emneuge, arbejdet med
Min-Uddannelse.
Kontoret arbejder på fagfordelingen. Vi har ansat
Mie Skovsted i en ny fast stilling. Der skal
ansættes barselsvikar for Mia, og der er
udarbejdet et skema til kommende vikar.
Ansøgningsfrist i næste uge. Der kan eventuelt
indkaldes et ansættelsesudvalg. Det afgøres af
kontoret.
Elin gennemgik det udsendte bilag. I indskolingen
fremgår UU af skemaet. På mellemtrinnet øges
Dansk og Matematik samt historie/kristendom
fagblokken med en time om ugen.
GS orienterede om økonomien. GS svarede på
afklarende spørgsmål i forbindelse med
fremlæggelse af skolens økonomi.
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Princip for
skole/hjemsamarbejde
Drøftelse af overnatninger (personale)
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Eventuelt

DK orienterede om drøftelsen blandt personale
ang. overnatninger. Bestyrelsen bakker op om de
nuværende principper på områder.
Idrætslegedag er næstsidste skoledag.
Der regnes på budgettet vedrørende etableringen
af fortov på Silstrupvej.
Status på hærværkssager.
Der blev spurgt indtil, hvorfor Tilsted skole huser
den kommunale sprogklasse for mellemtrinnet.
Der arbejdes på information ang. brugen af IPADs
og Cromebooks og vigtigheden af, der bliver
passet godt på tingene.
DK kommer med oplæg til mødestruktur for
kommende skoleår.

