Tvis Skole
_________________________________________________

Skolevænget 1, Tvis
7500 Holstebro
Tlf. 96115840
E-mail: Tvis.skole@Holstebro.dk
Homepage: www.tvisskole.dk

6/10 2019

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 9/10 kl. 17.00 – 19.30.
Afbud: Heidi Bach-Andersen, Mette Sig Majgaard, Marie-Louise Pedersen, Elevrådet

Dagsorden Indhold
1. Godkendelse
af referat.
2. Meddelelser.

-

O/D/B

Godkendt uden bemærkninger

Formand
- Information fra Aula-informationsmøde for
skolebestyrelser.
Skoleleder
 Erasmus projekt
o Tvis skole skal være med i et tre-årigt
forskningsprojekt med VIA. Der er tale
om et fokus på overgange i skolen (I
Tvis fra 7.kl til 8.kl). Det er et
samarbejde mellem tre EU-lande:
Rumænien, Belgien og Danmark.
 Proces i SFO
o Kort orientering fra Solveig.
 Hjemsendelse af elever i forbindelse med
skolerejse til København
o Kort orientering fra Solveig.
 Elevnedgang betyder èn klasse på kommende
3. årgang
o Forberedelser er i gang mhb. At sikre en
blid overgang, både fagligt og socialt.
 Kort orientering om kommunalt indkøbs-/
ansættelsesstop. Dette gælder året ud.
Elevråd
- Der afholdes Biografaften for indskoling og
mellemtrinnet 25/10
- Rave for overbygningen 1/11
- Elevrådet arbejder stadig med madordning i
samarbejde med købmanden
Afdelingsleder
- Aula.
- Kort orientering om vikarløsning i forb.
sygemelding
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Personale
- Tak fra personalet for opmærksomheden ved
personalets dag
SFO/ Indskoling:
 Status på lektiecafè.
 Kort status fra styrkecentret.
Øvrige medlemmer
- Intet nyt
3. Principper for
Skole/hjem
samarbejde
i Aula

Bilag vedhæftet
- Et udvalg har arbejdet med en række
principper for samarbejdet på Aula.
Principperne lægges på hjemmesiden.

4. Årshjul for
Skolebestyrelsen

Udsat fra sidste møde
Bilag vedhæftet
- Der nedsættes et udvalg, der skal kigge vores
nuværende principper efter. Solveig udsender
mail herom.
- Der er rejst forslag om at vi i bestyrelsen
starter en værdidebat med temaet ”Individ vs.
Fællesskab”. Emnet blev efterfølgende livligt
debatteret. Temaet sættes på
skolebestyrelsens dagsorden i april.

D/B

5. Trafik

Status på trafiktiltag
- Busstoppestedet kan ikke flyttes
- Det undersøges fortsat om bussen kan vende
på den anden side.
- Skolepatruljen er sat på hold. Der manglede
interesserede 7.kl elever.

O/D

6. Kursus for
skolebestyrelser

Den 24/10 er der kursus for skolebestyrelse
på Rolf Krake. Hvem deltager?
- Vi sender 4 medlemmer.

7. Evt

Intet nyt.

Mvh
Søren Enevoldsen/Solveig Mogensen
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