Referat

Skolebestyrelsesmøde
Tilst Skole
Tirsdag den 25. januar 2022 klokken 18.30-20.00
Mødeleder: Henriette
Referent: Jonny
Afbud: Joachim
Dagsorden
Punkt 1
Godkendelse af dagsorden og referat
a) Godkendelse af referat
b) Godkendelse af
dagsorden
Punkt 2
Information fra Lone

Referat
Referat godkendt.
Dagsorden godkendt.
Lone informerer omkring den sag der har været med en
potentiel ”skoleskyder” og hvordan det er håndteret fra
skolens side af.
Coronaopdatering:
De nye retningslinjer gør det lidt nemmere at få hverdagen til
at fungere. På Skolen er vi glade for det da vi er hårdt ramt
på personalesiden. Der er også ca. 150 børn hjemme pt..
En del af Århusskolerne er hårdt ramt på rengøringen. Tilst
Skole er en af de skoler der er ramt. Vi har skulle vurdere
rengøringen på skolen for at der kan følges op på det af
kommunen.
Helhedsplanen har et stykke tid været sat på standby pga.
sygdom og personalemangel. Arbejdet omkring en ny
legeplads starter op omkring februar. Derefter forventes det
at arbejdet med helhedsplanen genoptages.
Århus kommune har besluttet at alle skoler skal arbejde med
mellemformer. På Tilst skole har vi købt os til et forløb med
Center for ADHD på 3. og 5. årgang for at finde gode måder
at arbejde med de urolige børn og klæde personalet på til
det. Der kører også et selvstændigt forløb på 1.B.

Punkt 3
Henriette
Henriette er i gang med at starte en proces op der får TST
involveret i helhedsplanen. Der er et informationsmøde 3.
februar.
Bydelsfestivalen flyttes til 20 maj. Tværs ugen ønskes flyttet
til dette tidspunkt.
Der er en del ting der lige skal være styr på før der startes
nye ting op.
Det aftales at der skal placeres nogle arbejdsmøder ud over
at der er en række punkter der skal behandles på næste
møde hvor vi kan mødes fysisk igen
Næste bestyrelsesmøde er 3. marts
Punkt 4
Evt

