
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      
 

16.30 – 18.30 : Bestyrelsen 

 Mødeleder: Poul Gregersen 
 

Fraværende: Anne Mette Thorøe, Anna Kjær 
                      elevrådsrepræsentanterne 

 

O= Orientering  

D= Drøftelse  

B= Beslutning 

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

16.50 2. Nyt fra elevråd  
- Elevinddragelse 

O  

17.00 3. Corona – Status 

- Hvordan går det? 

D Det har været så godt med busture ud i Naturens Rige. 

Vi oplever på skolen færre konflikter mellem elever. 

Forældre hører om positive meldinger.  
Nogle elever kan opleve for lidt traditionel undervisning 

og meget tid til håndvask. 

Vi ser færre sygedage blandt både elever og voksne, så 

hygiejnens øgede indsats vil vi i et vist omfang 

fortsætte. 

Oplevelser fra lærere er, at det har været godt kun at 
have timer med få klasser/hold. Nødundervisning har 

gjort det muligt at vælge fag og indhold uden at være 

bundet op af centrale krav, hvilket har fremmet 

tværfaglighed og kreativitet. 

Lærere har oplevet det gavnligt at have mulighed for at 

planlægge undervisning sammen tidligere på dagen og 
mere selvstændigt planlægge arbejdstid. 

17.10 4. Sidste skoledag – Dimission 

- Opfølgning fra sidste møde 

O Afholdes klassevis og med afslutning udendørs. 

17.20 5. SFO opfølgning fra sidste møde  

- MIB (Mål og Indholds Beskrivelse) 

O SFO-personale er i gang i teams med at udarbejde MIB. 

Denne bringes med til godkendelse på mødet i SFO. 

P.t. er SFO udendørs hele eftermiddagen, og der 

planlægges efter mere udetid.  

Drøftelse om, at vi skal finde forum til mere 
forældretid/info om SFO. Der nævnes forældremøder, 

åben af SFO ved fase 1’s skolefest 

17.30 6. Informationsfolder Overbygning 

- Præsentation og drøftelse af folder  

- Kombineres evt. med videoer 

D Nina sender folderen ud og modtager gerne 

kommentarer om justeringer. 

17.40 7. Årsberetning 

- Fortællingen om 2019-2020? 

D Skrives der ud om og kommentarer efterspørges. 

17.50 8. Karaktertræk ved HB O/D Oplæg og power point ved Heidi Brasen med 
præsentation af de 7 karaktertræk i praksis. 

18.15 9. Antimobbestrategi – Værdigrundlag - Bilag 1 

- Status 

O 

 

Kigges på til næste møde. 

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 20200610 
<Mødedato> 

20200610 
Mødetid 

16.30-18.30 
Mødested 

Tarm Skole 
Deltagere 

Tarm Skoles bestyrelse 
Bemærkninger 
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18.25 10. Meddelelser 

- Forældrevalgte 

- HS 

- OB 

- SFO 
- Klub 

- Ledelse (ansættelser) 

 

 Ult maj 

2020 

Ult maj 

2019 

Ult maj 

2018 

 TS 42,0 43,4 42,5 

SFO 49,3 40,7 43,6 

KLUB 53,2 53,6 42,5 
 

O Hoven Friskole lukker til sommer. 

Vi har kontaktet skolen, og vi har allerede haft 

kontakter og modtaget nye elever herfra. 

 

Lærer fastansat på overbygningen med naturfag.  
På hovedskolen er fastansat lærer i stedet for lærer, 

der har fået andet arbejde. 

Desuden ansat to barselsvikarer. 

18.28 11. Eventuelt 

 

O Konstituering efter sommerferien og valg af ny 

formand. 

I ny forretningsorden fokus på fremmøde og 
engagement. 

Poul ønsker ikke fortsættelse i bestyrelsen efter eget 

barn forlader. 3. suppleant kontaktes. Stor tak til Poul 

for masser af indspark og konstruktivt samarbejde. 

Ved augustmødet drøftes, om der skal arrangeres 

forskudt valg til bestyrelsen. Et argument er, at 
forældre fra Bork og Ådum lettere kan blive deltager. 

 

 

 


