
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      
Referat 

1. Velkomst – Referat fra sidst – Bilag 1 

Lektiegruppen mødes på onsdag og medtager udkast til kommende møde. 

 

2. Nyt fra elevrådene 

I forhold til, at vi befinder os i situationen med corona, har vi ikke deltagere med fra eleverne. 

Drøftelse af elevtrivsel: Skole/hjem-samtaler kan give et praj, den nationale 

trivselsundersøgelse er udskudt. Det fælles elevrådsmøde for hovedskole og overbygning blev 

aflyst, og når alle er ri skole igen, vil ”coronatrivsel” blive drøftet ved et fælles møde. 

 

3. Brugertilfredshedsundersøgelse – Bilag 2 

 Vi har endnu ikke modtaget kvalitetsrapporten 

 Tarm Skole ligger lige som de fleste andre overbygningsskoler i den laveste halvdel 

 Tarm Skole ligger bedre end i forrige undersøgelse. Tarm Skole har den højeste 

svarprocent, hvilket vi kan glæde os over 

 Forslag om at motivere forældre til at kigge på resultatet og fokusere på både et 

kortsigtet og langsigtet mål. På samme måde orientere om, hvordan der arbejdes med 

mål 

 Ide om at formidle resultatet via video 

 

4. Corona – Nødundervisning, hvad er det? – Trivsel i en computertid? 

 Som forældre begynder det at være svært for de yngste, for det er lange dage 

 Videohilsener fra lærerne til de yngste er godt 

 Et ønske/ide om, at de yngste et par gange om ugen kunne være digitalt med i 

undervisningen 

 Nødpasning fungerer godt. Det kan dog som forældre være svært at følge med i 

lektier/skolearbejdet 

 Stor ros til lærerne 

 Forældre udtrykker, at det er godt, at der afholdes skole/hjem-samtaler selv om, at det 

er digitalt 

 Dejligt, når der er videohilsener og det kan være godt på alle årgange 

 Konklusion, at struktur er godt 
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 Der er kommet flere elever i nødpasning, og i de sidste uger også elever fra 

overbygningen 

 Christian og en sekretær er i selvisolation frem til den 4.2, da medarbejder er smittet 

med corona 

 

5. Orientering om ansættelsesprocesser – Pedel – Afdelingsleder hovedskolen 

Stor interesse for især pedelstillingen. 

Et stort ønske om at kunne afholde samtalerne med fysisk tilstedeværelse. Christian 

undersøger. 

 

6. Facaderenovering af Vardevej og nedrivning af Nordfløj 

Taget er færdigt og har fået bedre udluftning. I næste etape bliver der bygget forbindelsesgang 

mellem betonbygning og den hvide villa. På et tidspunkt marts/april påbegyndes arbejdet, og 

omkring 1. november 2021 skulle arbejdet være færdigt med nedrivning af nordfløjen, 

facaderenovering af betonbygningen og indretning af faglokaler i den hvide villa. 

 

7. Meddelelser 

Der har været to lærere i forflyttelsesrunde. Den ene har fået andet arbejde via forflyttelse til 

Fjelstervang. 

 

I morgen kommer film/video til kommende forældre på 0. årgang. Det er en film, hvor 

droneoptagelser inde og ude viser skolen samtidig med, at der informeres. 

 

Lignende film udarbejdes i forhold til kommende 7. klasses elever og forældre. 

 

Forbrugsprocenter december 2020: TS 98,3, SFO 104,5, Klubben 92,6. 

 

8. Eventuelt 


