
Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag den 06. maj 2020 kl. 16.30 – 18.30 

Virtuelt møde  

FAGLIGHED, FÆLLESSKAB & FORETAGSOMHED 

 

 

16.30 – 18.30 : Bestyrelsen 

 Mødeleder: Poul Gregersen 

 

Deltag i mødet: 

https://video.rksk.dk/BestyrelsesmødeTarmSkole0605-2020 

Fraværende: Anne Mette Karlsson, Anne-Mette Thorøe, Anna 

Kjær, Poul Gregersen, elevrådsrepræsentanter 

O= Orientering  

D= Drøftelse  

B= Beslutning 

16.30 1. Sang – velkomst – Referat fra sidst - Bilag 1 O Godkendt 

16.45 2. Nyt fra elevråd  

- Elevinddragelse 

O Hovedskole: Fokus på tiden i corona. Tilfredshed med 

at være på overbygningen. Introduktion til de 7 

karaktertræk. 

Overbygning: Mødet koncentrerede sig om, at eleverne 

har hjemmeundervisning. Generelt ok stemning. Godt, 

at der skal stemples ind. Glade for, at der er styr på 

teknikken, så ingen lukkes ude. Samtale om, hvordan 

det måske bliver, når eleverne kommer tilbage. 

17.00 3. Corona – Status 

- Hvordan går det med de børn der er kommet tilbage på skolen? 

- Hvordan går det de børn der stadig hjemmeundervises? 

D Janet har barn både på HS og OB og oplever, at det er 

dejligt, at børnene er tilbage igen. Begge er i blandede 

klassehold og trives godt. 

Karen oplever, at det går godt. Oplever, at eleverne i 

uge 3 skal huskes på regler for at undgå smittefaren. 

Respons fra forældre om, at det er glædeligt, at Tarm 

Skoles elever er ude at gå. Dog bemærkes det, at de 

ikke altid er så gode til at holde afstand. 

Nana: Har barn på 6. årgang og oplever 

fjernundervisning. Det er meget tid alene hjemme, når 

forældre er på arbejde. Undervisningen fungerer, og 

der er ok fyld på. 

Vi er som ledelse ved at udarbejde en plan for at få 6. - 

9. klasse tilbage, hvis det bliver den politiske 

udmelding. 

Denne gang har vi brug for bedre forberedelsestid. 

17.20 4. Sidste skoledag – Dimission 

- Ide generering, hvordan får vi taget imod og sagt farvel til vores 

9. årgang? 

D Vi overvejer, hvordan vi kan skabe afskedsfejring af 6. 

og 9. årgang. Vi må afvente politiske udmeldinger. 

Kunne det blive klassevis, efter en cafémodel på det 

grønne område... 

Forældre har fået besked på at fastholde datoen. 

Skolen efterspørger gode ideer 

17.30 5. SFO 
- Præsentation af indsatsområder 

- MIB (Mål og Indholds Beskrivelse) - Bilag 2 

- DBA mål - Bilag 3 

O I øjeblikket er der ingen børn indendørs i SFO. Al SFO 

foregår som udeliv i disse uger. Der kommer langsomt 

flere og flere børn i pasningen i SFO. 

Personalet skulle have været i gang med mål og 

indholdsbeskrivelse (MIB). Det kommer i gang efter 

Corona-tid. Udeliv er rigtig meget i spil i disse uger, og 

det er indsatsområde i DBA for skole og SFO. MIB ligger 

på skolens hjemmeside. 

Der er netop produceret en lille film, der viser udeliv i 

SFO. Det er for at fremme formidling på en mere let 

tilgængelig måde. 

SFO var gået i gang med at arbejde med de 7 

karaktertræk, og det bliver genoptaget, når hverdagen 

vender tilbage til tidligere form. 
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18.00 6. Årsberetning 

- Beretningen fra sidste år er vedlagt - Bilag 4 

- Hvad vil vi gerne fortælle frem om 2019-2020? 

B Christian har ide om at fortælle indholdet fra 

årsberetningen via film. Det kunne være fra særlige 

arrangementer som fx læsenat. Arbejdet med 

karaktertræk og personalets pæd. weekend kan tages 

med. Elever kunne være med til at fortælle. 

 

Vi vil undersøge, om der er formkrav til årsberetningen, 

så film kan erstatte skriftlighed. 

Enighed om, at billeder kan fortælle på en inspirerende 

måde. 

Indvielse af bålhytten evt. også med. 

Tiltag fra genåbningsfasen, hvor forældre oplever, at 

Tarm Skole har været god til at få undervisning i gang. 

18.10 7. Antimobbestrategi – Værdigrundlag - Bilag 5 

- Der skal udarbejdes en ny antimobbestrategi, som skal hænge 

sammen med skolens værdigrundlag. 

- Bilag 5 er et udkast. Vi drøfter hvem og hvordan arbejdet 
fortsætter. 

O 

D 

Antimobbestrategien skrives sammen med skolens 

værdigrundlag. 

Vi har taget udgangspunkt i DCUM’s oplæg. 

Vi er i gang med arbejdet, og har brug for at få udfyldt, 
hvordan ledelse, personale, forældre og elever konkret 

handler. Hvilke tegn kan ses. 

Arbejdsgruppe er Janet, Poul og Christian 

Målet er at få involveret alle aktører. 

elever kunne vælges mellem elevtutorer. Det er elever, 

der laver arrangementer for deres klasser. 
Forslag om, at klasser giver deres besyv med. 

På hovedskolen kunne trivselsvejleder interviewe elever 

fra alle årgange. 

Forældreaftenen er også et fora for drøftelse og gøre 

det levende for forældre. Evt. Vælge karaktertræk ud, 

så de fordeles mellem årgange, så forældre med flere 
børn møder forskellige. 

Arbejdsgruppen tager udkast med på juni måneds 

møde. Målet er at få arbejdet klar til august. 

 

 

 

18.20 8. Meddelelser 
- Forældrevalgte 

- HS 

- OB 

- SFO 

- Klub 

- Ledelse 
 

 Ult Apr 

2020 

Ult Apr 

2019 

Ult Apr 

2018 

 TS 34,0 35,0 33,6 

SFO 41,2 32,7 35,6 

KLUB 40,1 39,9 31,7 
 

O Henvendelse fra Udviklingsrådet om at anlægge en 

aktivitetspark ved de gamle boldbaner. Tarm Skole har 

skrevet støtteerklæring.  

Tarm Skole har økonomisk støttet discgolfbane. 

Økonomi: Det kan ses, at der i disse uger ikke bruges 

så meget som almindeligvis. Vi forventer, at de ekstra 

ansatte personaler bliver refunderet. 

I dag er kommet brev vedr. skolestrukturdebatten. Her 

efterspørges input fra skolebestyrelser. Der er frist 1. 

juni. Vi opfordrer til, at alle i bestyrelsen sender til CN 

inden onsdag d. 13/5, hvor lederteamet vil udarbejde 

et svar. Bestyrelsen kan derefter kvalificere det. 

18.25 9. Eventuelt 

 

O Forslag om at få Heidi inviteret med til et 

bestyrelsesmøde, så alle forældre hører hendes oplæg 

om baggrunden for valg af karaktertrækkene. 

 

 

 

 


