
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      
 

16.30 – 18.00 : Bestyrelsen 

 Mødeleder:  
Anette Bech Madsen 

Fraværende:  
Lasse, elevrådsrepræsentant hovedskolen 

Anne Mette Sommer Karlson 

Lone  

 

O= Orientering  
D= Drøftelse  

B= Beslutning 

16.30 1. Velkomst – Referat fra sidst - Bilag 1 

- Ingen spisning 

- Referat går fremover også til suppleanter 

O Præsentation af alle  

Referat godkendt. 

16.40 2. Særlig velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen O Velkommen til tre nye repræsentanter. Desuden har tre 

nye suppleanter meldt sig. Referater fra møderne 

sender til både medlemmer og suppleanter. 

16.45 

 

3. Nyt fra elevrådene O Fra OB: Ikke møde siden sidst. Et fælles møde for 

overbygning og hovedskole blev aflyst for at minimere 

smittefare.  

Elevrådet vil på kommende møde arbejde med 

karaktertræk. 
Fra HS: Der har været møde, hvor eleverne er 

fremkommet med mange budgetønsker. Skolefest er 

aflyst, og hermed er en del elevrådsarbejde opløst. 

 

Ide fra forældre: Kunne der arrangeres digital 

”skolefest” – fx i form at virtuelt hygge. 
Opfordring fra Christian: Lade elevrådet drøfte 

ressourceundervisning – nu i form af Fokus. 

16.55 4. Da lux blev til fokus (Bilag 4) 

- Ledelsen orienterer om hvad Fokus er 

- Bilaget er kursuskataloget fra den første periode 

O Fokus består af tre perioder af 11-12 uger. Der er tre 

opstartsuger, hvor der er Fokus på overgange. Der 

tilstræbes at være fokus både på hjælpe de læse- og 

matematikforsinkede og desuden skubbe læring videre 

for elever i middel og middel plus niveau: Masterhold. 

17.10 5. Bestyrelsens årsplan ansvarsområder og forretningsorden 
(Bilag 5, 5a og 5b) 

- De tre udkast tilpasses og godkendes  

- Ansvarsområder - Fordeling 

O 
B 

Bilag udfyldt 
 

 

 

17.25 6. Forskudt bestyrelsesvalg 

- Vi tager en beslutning angående forskudte valg 

B Som bestyrelsesmedlem kan man selv vælge, om man 

ønsker en periode på 2 eller 4 år. 

17.35 7. Budget (Bilag 7) 
- Afklaring af bestyrelsens rolle 

- Budgettet behandles på næste møde 

O 
D 

B 

Mere detaljeret på kommende møde. Christian ønsker 
opmærksomhed på, at budgettet bliver en aktiv del af 

skolebestyrelsesarbejdet. Materialet fra Skole & 

Forældre kan være inspirationsmateriale. 

17.50 8. Lektier? 

- Hvad er principperne? 

- Vi kigger på princippet og arbejder videre på næste møde 

O 

D 

 

Arbejdsgruppe nedsat: Inga, Karen, Anna, Nina 

R E F E R A T  

Sagsbehandler 
Ulla Pedersen 
Direkte telefon 
99 74 27 64 
Dato 
5. november 2020 

Referat fra møde 

Referat skolebestyrelsesmøde Tarm Skole 20201104 
<Mødedato> 

20201104 
Mødetid 

16.30 
Mødested 

Virtuelt 
Deltagere 

Tarm Skoles bestyrelse 
Bemærkninger 
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17.55 9. Meddelelser 

- Forældrevalgte 

- HS 

- OB 

- SFO 
- Klub 

- Ledelse (ansættelser) 

 

 Ult sep 

2020 

Ult sep 

2019 

Ult sep 

2018 

 TS 82,1 82,8 82,1 

SFO 87,8 90,5 83,5 

KLUB 80,1 87,6 77,5 
 

O 
I SFO er smittet medarbejder, og derfor skal alle SFO-

medarbejdere sendes hjem på nær én medarbejder. 

Ingen børn sendes hjem, da medarbejderen ikke var i 

kontakt med børn, da hun var på arbejde i torsdags. 

Hun deltog i medarbejdermøde. 

Lærer fra overbygningen har fået andet arbejde og der 

er stillingsopslag i gang. 

 

 

 

 

17.58 10. Eventuelt 

 

O  

 

 


