Dagsorden og til Fælles bestyrelsesmøde i Tistrup
Dato: 04/09 2019
Tidspunkt: kl. 17.15 - 19.30
Mødeleder: Bestyrelsesformand
Referent: Birte

Fraværende: Helle og Jakob
Eleverne i Tistrup

Dagsorden

Tid

Referat

Formidling

Hvad handler punktet om, er der
særlige ansvarlige, gæster og er det
til orientering (O), drøftelse (D) eller
beslutning (B)

Estimeret tid til
punktet

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig
og evt. deadline.

Til hvem, af
hvem og hvordan?

56.

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

5 min

Godkendt.
Referat fra sidst underskrevet

57.

Fra eleverne (O)

5 min

Ingenting fra eleverne

58.

Status til/afgang elever/børn (D) Allan
I Horne er elevtallet pt. På
93. Allan har talt med Ole
Holdgård og vil orientere.
Kort orientering (O)
- Fra skoleledelsen
- Fra formanden
- Fra øvrige medlemmer

15 min

Orientering om processen. Skal til høring
ved politikkerne. Hvor vi inviteres med. Der
ses også på børnetallet i et fremtidigt perspektiv.

25 min

Fra skoleledelsen:
Vi er kommet godt i gang med skoleåret.
Organisatorisk udviklingsproces igangsat.
Aula udsat til efter efterårsferien - uvist
hvornår. Der er sammen melding fra dagtilbuddet.
Der er forkortet skoledag over hele linjen
med undtagelse af Labyrinten.
Kort orientering om uheldig udmelding i f.t.
om TOF kan være frivillig eller ej i overbygningen. TOF er en del af undervisningen og
deltagelse derfor obligatorisk for alle elever.
Der er afklaring i forhold til skiltning, så forhåbentlig har vi snart nye skilte på alle matrikler.
I Labyrinten er der slået stilling op på lederstillingen. Der sker en adskillelse juridisk pr.
01.01.2020.
Kort omtale af økonomien. Det ser i hovedtræk fornuftigt ud. Labyrinten og Horne får
dækket hele deres underskud og Tistrup for
afviklet mere end budgetteret.
Formanden:
Møde om samarbejde med hallen og Janus. Projekt om sammenkædning med skolen i Tistrup. Der arbejdes videre i feltet lokalt.

Opfølgning fra sidste møder - ”Sikker skolevej” –
(D) se bilag

10 min

Kort omtale af den forvaltningsmelding om
sikker skolevej mellem Sig og Tistrup, hvor
der også er en vurdering fra politiet.

59.

60.

Der arbejdes fortsat på prioritering af cykelsti mellem skolerne, som er med i arbejdsdirektoratets anlægskatalog.
Der laves skriv til forvaltningen og politikkerne om vores bekymringer. En lille
gruppe kommer med forslag.
61.

Høringssvar vedr. “Råderumskataloget”

25 min

Bemærkninger til råderumskataloget:
Har været i MED udvalget i sidste uge.
Tre ting i f.t. SFO og juniorklub. Bemærkninger sammenfattet i noter fra SFO’ lederne.
Den øgede forældrebetaling kan koste bosætning af børnefamilier i kommunen.
Nedsættelse af åbningstid påvirker forældrene der arbejder udenfor kommunen.
Den ekstra tildeling af leder til specialklasserækken er først fra 01.08.2021, men leder ansættes fra 1.11.2019, hvilket ikke er
finansieret.
Fra dagtilbud: Lukning af obligatorisk madordning i vuggestuer bekymrer – fremmer
ikke chanceligheden - skævt også ved sammenligning med dagplejen.
Besparelse af rutebil - gør mobiliteten mindre i landsbyerne, hindring for ud af huset
arrangementer.
Generel bekymring i forhold til mange af tiltagene, da det rammer hårdt i et område,
der i forvejen er sket store besparelser i.
Der stykkes et høringssvar sammen med
baggrund i udmeldingerne, sendes rundt til
kommentering.

62

Punkt fra sidst (D og B)
Fællesbestyrelsesdag:
Forslag fra Arthur og Allan
om en fredag i efteråret fra
15-20
Karakterer og / De nationale test. Dette kan også
bringes videre ud i de lokale grupper.
Tid i de lokale afdelinger
Nye principper v/ formanden
Eventuelt (O)

15 min

Indhold kompetencebroen element i den organisatoriske udvikling.
Opbakning til at gå videre med planlægningen.

10 min

Kort drøftelse - skubbes til et senere møde.

15 min
10

Ingen referat.
Udsat

63

64
65
66

Kommende punkter

Bestyrelsens deltagelse i forældremøderne.
Vi skal huske at have det på et møde før
sommerferien, så vi er klar til møderne i august.

