
 

Referat 

 

Skolebestyrelsesmøde 
Tilst Skole 

Mandag den 23. august 2021 klokken 17.00-19.30 
 

Mødeleder: Henriette 
Referent: Jonny 
Afbud:  
Dagsorden 
 

Referat 

Punkt 1 
Godkendelse af dagsorden og referat  
Ansvarlig: Henriette (5 min) 

a) Godkendelse af referat 
b) Godkendelse af 

dagsorden 

 
Referat godkendt 
 
Dagsorden Godkendt 

Punkt 2 

• Årshjul og årskalender 
Ansvarlig: Henriette (30 min) 
 

 
Årshjul gennemgået og sendes ud til bestyrelsen med dette 
referat.  
 
 
 

Punkt 3 
• Info om skolestart 
• Nyansættelser 
• elevindtag 
 

Ansvarlig: Lone (30 min) 
 

 
Skolestart: 
0.klasserne er startet godt op og havde en god første 
skoledag. 
Corona i udskolingen har givet en hård opstart for elever og 
personale.  
Sfo opstart opleves velstruktureret fra forældresiden og 
giver børnene en god og rolig opstart. 
 
Nyansættelser:  
Vi har 8 nyansættelser. Grunden er afgang af ”livsårsager” 
og ikke fravalg af skolen. Samt oprettelse mellemrumstilbud 
i udskoling, en ny lillegrupper og en ny specialklasse. De nye 
medarbejdere har haft en god opstart. 
 
Elevindtag: 
Der kommer pt. mange elever til skolen. 
 
 
 

Punkt 4 Lone orientere 



 

• Status på helhedsplan 
herunder kommunikation til 
forældrene  

 
Ansvarlig: Henriette og Lone (30 min)  
 

Opstarten har været god med ”Nerd” som har lavet nogle 
gode processer og et godt overblik over skolen.  
 
Et bud på hvordan planen kan komme til at se ud 
gennemgået. Planen er ikke endelig. 
 
Forældrekommunikation: 
Der kommer et månedligt nyhedsbrev som også skal ud i 
daginstitutionerne og ejendomsmæglerne. 
Der er lavet en fast skabelon til nyhedsbrevet. 
 

Punkt 5  
• Forældremøder i indskoling 
• Plan for besøg i 

dagtilbuddet 
Ansvarlig: Thomas og Henriette (15 min) 
 
 

 
Generelt er forældrerådets tilstedeværelse vigtig i forhold til 
at ”brande” skolen. Det er vigtigt med besøg i dagtilbuddet. 
Plan for besøg i dagtilbud laves af Lone og Henriette. 
Vi bestræber os også på tilstedeværelse på 
forældremøderne i indskolingen. 
 
Datoer for forældremøder: 
0.årgang 31.8 16.00 -18.00 
1. årgang 2.9 17.00-18.00 
2.årgang 1.9 16.30 – 18.00 
3. årgang 25.8 17.00 – 18.30 
 
 
 

Punkt 6 
• Orientering ved Lone og 

Henriette (15 min) 
• EVT 
• Plan for principarbejdet 
• Nye medlemmer 
 

 
 

Elevrådsrep. deltager i tur til København i forhold til 
demokratiarbejde. 
Der er audit på skole i næste måned. 
 
 
Skolepatrulje: Vi afsøger nye muligheder for at sikre at der 
ikke mangler skolepatruljer. 
 
Skolebestyrelsesvalg: 
Der er fundet flere oplagte kandidater til skolebestyrelsen. 
 
Når evt. er taget er det kun de forældrevalgte,  
som deltager ved de to sidste punkter. 
 

  
 


