
 
 

 Skolebestyrelsesmøde  Mandag d. 24/08 2020   kl.18.30-21.00 i Pusterummet 

 

Referent: KC 

Afbud: Mads 

 

18.30-19.00 Meddelelser fra skole, sfo, elevråd 

Stikord: Tønballe, emneuger/fagdage, Engbo-

Hytten (status)  

Orientering Personale 

Skolens personale har arbejdet med 21st century skills på Tønballe i år. Opkvalificering af 
personalet med henblik på at gøre vores elever bedre til at samarbejde, kommunikere, være 
kreative og tænke kritisk så de er endnu bedre rustet til videre uddannelse og arbejdslivet 
som voksne. Dette skal personalet arbejde videre med i indeværende skoleår. 
SFOén har de sidste to tirsdage været i Engbo hytten hvor fritten efter planen skal være hver 
tirsdag resten af skoleåret. Det er gået rigtig godt. Børnene nyder at lege i naturen og 
personalet oplever gode legerelationer i hele børnegruppen. 
Skolen planlægger i dette skoleår at have 2 emneuger og nogle fagdage i stedet for at have 
3 emneuger som vi ellers plejer at have. Første emneuge, falder i uge 39 og er naturfaglig. 
Den kommer til at foregå på Tønballe så vi også kan overholde reglerne ift Corona. 
 

19.00-19.15 Datoer for de kommende SB-møder Orientering Ansvarlig 

MA 

Næste SB møde falder d 5/10-2020 - Vi afventer til næste gang med at planlægge de 
resterende møder. 
 

19.15-19.45 Skolebestyrelsens deltagelse ved forældremøder 

- hvad skal SB medlemmernes dagsorden 

være ved forældremøderne 

- hvad tilbyder vores Sfo? (offensiv Sfo jf. 

sidste møde) 

Arbejdspunkt 

(lave aftaler) 

Ansvarlig 

Kristine taler på skolebestyrelses vegne i 0.a i år. Der er ikke de store ting på programmet 
fra bestyrelsen, da mange af de ting vi plejer at fortælle om har været aflyst pga Corona. 
Skolebestyrelsens forældre fortæller om kommandovejen i forhold til specifikke problemer og 
informerer om AULA. 
Spisepause 

 

20.00-20.30 Hvad skal fokus være i år? Skolepolitikker? 

Legeplads (vedligehold af frittegården)? 

 

debat 

 

Ansvarlig 



 
 

 Skolebestyrelsesmøde  Mandag d. 24/08 2020   kl.18.30-21.00 i Pusterummet 

Skolebestyrelsen arbejder sammen med Elevrådet i indeværende skoleår. Vi vil have fokus 
på elev inddragelse og medbestemmelse. 
Vi vil arbejde videre med fund-raising så vi muligvis kan finde den rigtige vej (og pengene) til 
at lave Fx. nye lækre legepladser, et nyt skolekøkken, ny asfalt/skaterbane i skolegården. 
 
Næste møde inviterer vi elevrådet med for at hjælpe os med at forstå hvad der kan gøre 
skolen/SFO og frikvartererne bedre.  
 

20.30-20.45 Årshjul (fra sidste møde). Noget der skal 

ændres? 

Kvalitet Fælles 

Tages med på næste SB møde. 

 

 

 

 

20.45-21.00 Eventuelt Kvalitet Ansvarlig 

Lorem Ipsum 

 

 

 

Punkter til næste møde ● Elevrådet inviteres 

● Opfølgning på forældremøderne i klasserne. 

 

 


