Dagsorden og til Fælles bestyrelsesmøde i Tistrup
Dato: 02/10 2019
Tidspunkt: kl. 17.15 - 19.15
Mødeleder: Bestyrelsesformand
Referent: Birte

Fraværende:

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?

78.

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

5 min

godkendt

79.

Fra eleverne (O)

5 min

80

Tid i de lokale afdelinger

20 min

Ingen punkter
Der var 12 elevrødder med i Varde og de
skal sammen på tur til folketinget.
Der er indkommet forslag om at vi prøver at
begynde med dette punkt for at imødekomme elevrepræsentanter der således
måske vil føle mødet mere vedkommende.
Samtidig kan de måske forlade mødet tidligere hvis ønsket?
Tistrup afdeling: Hvordan er det i personaledelingen? Specialafdelingen lider under at
de skal flytte, have ny skoleleder mm. Der
er meget usikkerhed og frustration. Personalet i LA føler sig lidt rodløse. Ny leder
starter d. 1. november. Der skal vælges ny
skolebestyrelse pr. 1. januar. der er arbejdet med personalearbejdspladser, det har
givet lidt uro og har skabt en stemning mellem almen og LA.
I almen afdelingen er der startet op på den
nye arbejdstid aftale, der arbejdes på og
finde sine ben i det.
Der er pres på kommunikationen mellem
skole og hjem. Elever filmer (3 tilfælde)
Kommunikationen fra forældrene kan være
svær og til tider belastende.Der er sket en
stigning mellem antallet af beskeder fra forældrene.
Der løbes stærkt i SFO efter nedskæringerne.
Horne:
Fokus på hvad vi kan gøre bedre for at børnene tilvælger Horne Skole.
Hvad gør vi for at få fortalt de rigtig gode historier som findes på Horne Skole?
Dagtilbud:
Der er drøftet lav børnetal samlet i Horne
børneby. Hvad kan vi gøre for at sætte fokus på alt det gode vi gør – de gode historier.

Anne, Allan, Marianne, Inge

Vi drøfter vores fælles hjemmeside – indsæt film vedr. Valg i Regnbuen og sidste
trivselsundersøgelse på Horne skole, artikel
ved Anne Øbo.
LLVM er sendt ud i dag til alle forældre.
Trinbrættet “gå i luften” på facebook.
Orientering om processen siden sidst.
I Horne er der under 100 børn og derfor
skal det op til drøftelse i børn og læring.
Der har været et møde med nogle fra udvalget. De var lydhøre overfor hvad man lokalt kan gøre, nu ligger bolden hos Horne
lokalt. Mødet var positivt.
Vi skal være gode til, at fortælle den gode
historie. Fremadrettet er børnetallet stigende i Horne, så umiddelbart er der ikke
den store bekymring.
I forhold til at få formidlet den gode historie,
så kan vi bruge kommunikations afdelingen
i kommunen.
Thorstrup blev ramt af at der ikke kom det
antal to-sprogede som man forventede.

81

Status til/afgang elever/børn (D) Allan

10 min

82.

Kort orientering (O)
- Fra skoleledelsen
- Fra formanden
- Fra øvrige medlemmer

15 min

Der er ansat ny skoleleder til specialskolen:
Marie Kring.
Arthur har været med i 2. runde af ansættelsen, det var et bredt ansættelses udvalg.
Fra 1.januar er LA selvstændige.

83.

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

5 min

84.

Økonomiopfølgning
(Birte)

15 min

85.

Punkt fra sidst (D og B)
Fællesbestyrelsesdag:
Doodle er udsendt

10 min

86.

Evalueringsformer og systematik på TSOB

10 min

Seneste nyt. Hennings og andres skriv og
svaret...
Det er sendt ind til udvalget. Der kom hurtig
svar.
Cykelstien mellem Nørholm og Tistrup er 1.
prioritet i Varde kommune ift. Etablering af
cykelstier.
Birte gennemgik budgettet.
Der arbejdes alle steder for at få budgettet
til at balancere.
Kantinens underskud gav anledning til drøftelse og det ville være godt og få set på om
der var en positiv udvikling i kantinens budget. Kantinens underskud fordeles mellem
de forskellige afdelinger, der gør brug af
den.
Drøftelse af indhold og form. Hvem gør
hvad?
Allan vil gerne bruge et par timer på en 5
års plan., derefter skal vi lave mad sammen
i skolekøkkenet.
Der er tilslutning til d. 10.januar, tidspunktet
bliver fra 15.00-20.00.
Allan booker os i kalenderen.
Præsentation af ‘hvad vi gør’?
Det er med som bilag.
Ligger det på Trane Skole & Børnebys
hjemmeside? Vi følger op på dette.

I forhold til trivsel, så arbejder vi med det
nationale krav og vi bruger også trivsel.dk,
som redskab. Der arbejdes pt. Med at lave
en samlet for hele TSOB. Der skal være
færdig slut oktober.
87.

Nye Principper

20 min

Oplæg fra ledelsen
Ledelsen byder ind med at komme med oplæg om de forskellige principper.
Hvordan får vi en god proces og godt ejerskab til principperne for alle parter?
Oplægget fra bestyrelsen er:
at der bliver en tovholder på det enkelte
princip,, som skal være færdig til en fastsat
dato, hvorefter det tages op på et møde,
hvor det drøftes. Inden mødet kan alle i bestyrelsen skrive til tovholderen.

88.

Eventuelt (O)

5 min.

Der ønskes bedre lokaleforhold til afholdelse af vores fællesmøde.
Glen har svært ved at komme på Teams og
efterlyser hjælp, det får han af Henning.

Kommende punkter

