
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      

Referat 
1. Velkomst – referat fra sidst – bilag 1 

Godkendt. Ny årsplan er sendt ud, da mødedagene er ændret til mandage. 

 

2. Nyt fra elevrådene 

Hovedskolen: Sidste møde handlede om ønsker til budget 

Overbygningen: Har netop haft møde. Ønsker om forbedring af vinduer/døre, ønsker til budget. Der er drøftet lektier. 

Elevrådet har drøftet, at eleverne kunne have en UVR. 

 

3. Budget (bilag 2, 2a, 2b) 

Som arbejdsgang fremadrettet vil budgettet være et punkt på møder i juni eller august 

 

4. Lektier? Status fra arbejdsgruppen 

Karen, Anna, Inga og Nina er arbejdsgruppe til udarbejdelse af princip vedr. lektier. 

Udkast er under udarbejdelse. Læselog kan indgå.  

Fasevis opdeling. 

Principperne formulerer formålet med lektierne. 

Formulering om en forpligtende aftale om lektier mellem skole og jem. Dialogen om lektier er en del af skole/hjem 

samarbejdet. 

Vigtigt, at der formuleres, at lektiemængde varierer for eleverne efter elevers muligheder.  

Arbejdsgruppen kommer med skriftligt forslag til kommende møde. 

 

5. Skolestruktur bilag 3 – Høringssvar – Nedenstående videoer er inspiration til drøftelsen 

Høringssvar sendes fra CN til bestyrelsen inden jul.  

Bestyrelsen kan komme med kommentarer inden skal indsendes i starten af januar. 

Trine Ørskov: Skolestruktur - Trine Ørskov 

Forældrerepræsentanter: Skolestruktur - forældrerepræsentanter  

 

6. Nye Veje på det specialiserede område 

Ny struktur 

 

7. Facaderenovering af Vardevej og nedrivning af Nordfløj 

Nyt tag er færdigt, og stillads er væk inden jul. 

I foråret 2021 starter facaderenovering af betonbygningen og forventer at være færdig i november 2021. I samme forløb 

renoveres den hvide villa og etableres faglokaler til håndværk og design. 

Desuden vil nordfløjen (den røde bygning) blive fjernet og skolegård og cykelstativer renoveret. 

 

8. Meddelser 

R E F E R A T  

Sagsbehandler 
Ulla Pedersen 
Dato 
15. december 2020 

Referat fra møde 

Referat skolebestyrelsesmøde Tarm Skole 20201207 
<Mødedato> 

20201207 
Mødetid 

16.30-18.30 
Mødested 

Tarm Skole, Vardevej 11, Tarm 
Deltagere 

Tarm Skoles bestyrelse. 
Bemærkninger 

Fraværende: Anne Mette Sommer, Anna Kjær og Bruno Green 
Mødeleder: Anette Bech Madsen 

https://youtu.be/_xTG8h3Vgog
https://youtu.be/_dZuTM7LyN4
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På mødet i januar bliver SFO et tema 

 

Julestuer streames på begge matrikler på begge afdelinger.  

Overbygningen har terminsprøver 

Ansættelsesudvalg til stillingen som viceskoleleder arrangeres i januar 

Pædagog er ansat til skole og SFO 

 

Forbrugsprocenter 

 

Ultimo november 2020: TS 90,0, SFO 93,4, Klubben 92,2. 

 

Eventuelt 


