TILSTED SKOLE
Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 3. april 2017
Kl. 19 – 21
DAGSORDEN
1

Meddelelser
- Skolen
- Trivselsundersøgelsen personale
- Uddannelse rengøring
- Uddannelse lærere

-

REFERAT
DK orienterede om den kommunale trivselsundersøgelse for personalet i alle kommunens
institutioner/organisationer. Tilsted skole har et
godt og tilfredsstillende resultat.
Skolens rengøringspersonale skal gennem et
kompetenceløft.
Tre af skolens lærere skal have et
kompetenceløft, med uddannelse i linjefag i
matematik og Håndværk/Design.
Renovering af elevtoiletter i 2017. Vi har søgt og
fået 480.000 kr. til projektet.
Skolen deltager i et projekt vedrørende
renovering af legepladser.

- Formanden

- Elevrådet.

- Personalet

Bo orienterede fra kvartalsmøde på
Rolighedsskolen. Specielt udviklingen indenfor IT
området blev diskuteret. Det blev drøftet, at
partnerne ikke kunne nå til enighed om indgåelse
af Fælles Forståelse ml. Lærerforeningen og
Thisted Kommune. Økonomien på skoleområdet
blev drøftet. Politisk vil man arbejde på at finde
penge til skoleområdet andre steder i
kommunens samlede budget og dermed tilføre
skoleområdet ekstra midler.
Talentshow er lige blevet afsluttet. God skolefest
med et flot skuespil.
Skolefest og PLC projektet, som er et projekt
sammen med folkebiblioteket. Der arbejdes med
Skole/hjem samarbejdet og nationale test. ”Thy”
er overskriften på kommende emnedage i maj.
Implementeringen af læringsplatforme er
undervejs. Den valgte læringsplatform, vi skal
implementere er MIN UDDANNELSE.
Planlægningen af næste skoleår er også godt i
gang.
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Skolefest
Evaluering

3

Skoleårets planlægning 17-18
- Skemastruktur (Gert)
- Timefordelingsplan (Gert)
- Ansættelse af personale (DK)

- Faglig Fordybelse (Elin)
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Trafik.
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Økonomi

Fortov i Tilsted by (Allan)

Afslutning regnskab 2016.
Budget 2017.
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Princip for
skole/hjemsamarbejde
Drøftelse af overnatninger (personale)
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Eventuelt

Fornuftig længde på tiden til de små og store.
God stemning til festen. Mulighed for at starte kl.
17:30 blev drøftet. Der blev også luftet tanker om
længere tid. Drøftelse af afholdelse skolefest en
fredag.
Alt i alt en god fest, der er værd at sætte pris på –
god opbakning fra forældre og personale.
GS orienterede om planlægningen af næste
skoleår. Skemastruturen og timefordelingsplanen
for kommende skoleår blev gennemgået.
Konsekvenserne af den nye
ressourcetildelingsmodel samt 3 lærere på
kompetenceudvikling har bevirket, at vi får
mulighed for at ansætte en ny lærer. Der bliver
overflyttet en lærer fra en af de skoler i
kommunen, hvor der er overskud.
EH orienterede om arbejdet og udviklingen af
Faglig Fordybelse.
Allan orienterede om møde med politikere ang.
etablering af fortov langs Silstrupvej ved skolen
og børnehaven. Der var bred enighed om, at det
er en sort plet og at man gerne hurtigst muligt vil
have løst problematikken omkring
trafiksikkerheden for den gående trafik i og
omkring skolen og børnehaven.
GS orienterede om status på regnskabsåret 2016.
Bilag udleveret.
Regnskabet viser et pænt overskud.
Budget 2017 fremlægges på næste møde.
DK orienterede om arbejdet i personalegruppen
med princippet vedrørende overnatninger.
Punktet tages op på næste møde.
Intet
Næste møde 22. maj.

