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15/3 2019

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
torsdag den 28/3 kl. 17.00 – 19.30.
Dagsorden Indhold
1. Godkendelse
af referat.
2. Meddelelser.
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Formand
- Arbejdsdag d. 27/4. Der er meldt fire ting ind
fra skolen. Der laves et opslag på Facebook,
hvor man kan melde sig til. Der startes kl 8.30
med rundstykker, på skolen.
- Orientering om møde med forvaltning om
økonomi i kommunen og efterfølgende dialog
rundt om bordet.
Skoleleder
 Opdatering på personalesituationen efter
prikkerunde.
o Efterfølgende dialog.
 Aula. Så langt er vi
o Vi er i gang med grundopsætning og der
laves en plan for uddannelse af pæd.
personale.
 Præsentationsfilm om Tvis skole
o Finansieringen er i hus. Vi arbejder med
valg af temaer til filmen.
Unglederuddannelsen fastholdes i
samarbejde med Nr. Felding og Halgaard.

Afdelingsleder
- Vi nærmer os eksamenstiden. Der arbejdes på
censorfordeling og eksamensplaner.
Fagfordeling er lige om hjørnet. De indledende
øvelser er i gang.
Personale
- Intet nyt
SFH
- styrkecenter kører fint. På næste
mødeindtager vi kaffen i styrkecenteret.

Holstebro Kommune
F:\Afdeling\skolebestyrels e\referater\referater i PDF til hjemmesiden\2019\03.28.19 Referat til skolebestyrelsesmøde 28. marts 2019.docx

O

Tvis Skole
_________________________________________________

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

-

Bestyrelsen er glade for det skift der finder
sted mellem Lærkereden og Fuglsang. Det
ønsker vi fortsat, at der er opmærksomhed på
Elevråd
- ingen fremmødte
Øvrige medlemmer
3. Nyt fra støtteforeningen

Støtteforeningen samlede imponerende 6.505,25
Ind ved skolefesten
- der ventes spændt på ansøgninger.

O

4. Timefordeling 19/20

Der arbejdes stadig med et forslag til
timefordelingsplanen for skoleåret 19/20.
Det er omfattende denne gang, da vi gerne vil udnytte
§16B på 4. – 9. årgang. Der præsenteres et forslag
på mødet.
- Oplægget drøftet.
- Bestyrelsen godkender forslaget.
Generel drøftelse af trafik omkring skolen.
Punktet er udsat fra sidste møde. Det er aftalt, der
skal nedsættes et udvalg
- Færdselsafdelingen lader vente på sig.
- Til næste møde undersøges hvordan en
skolepatrulje skal uddannes.
- Der oprettes et udvalg bestående af: Solveig,
Søren, Kent, Heidi og Marie-Louise.
Vi planlægger at sammenlægge disse to møder i år
den 24/4. Det har været lidt svært de seneste to år at
få forældrene til at komme særskilt til møde om bh. kl.
ca. en måned efter de har været til info om førskolen
Skolebestyrelsens input drøftes
- Forslag til ramme fremlagt af Kent.
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5. Trafik

6. Forældremøde
førskolegruppe
og 0. kl.

7. Evt

Mvh
Søren Enevoldsen/Solveig Mogensen
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