
  

 
 

Dagsorden og til Fælles bestyrelsesmøde i Tistrup - Biblioteket 
 

Dato: 08/01 2020 
Tidspunkt: kl. 17.15 - 19.15 
Mødeleder: Bestyrelsesformand 
Referent: Anne 
Afbud: Anne, Arthur 
 

Fraværende: 
Andreas, Mia, Isabel, Anna og Hannah. 

 
Ny (da Mia er gået på barsel): Stephan 

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

 

Tid 
Estime-
ret tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, kon-
klusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig 
og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og hvor-
dan? 

97. Godkendelse af dagsor-
den (B) 
Underskrift af referat 
 

5 min Referatet fra 5. november underskrevet.  

98. Fra eleverne (O) 
 
 

5 min Mathias: resultatet af undersøgelsen “brug 
af it” præsenteres på næste møde. 

 

99. Tid i de lokale afdelinger 
 

15 min Organisering: Afdelingsvis  

100. Kort orientering (O) 
- Fra skoleledelsen 
- Fra formanden 
- Fra øvrige med-

lemmer 

10 min Fra ledelsen: Vi skal i kommunen have en 
ensrettet hjemmeside for alle skoler/børne-
byer. Den nuværende hjemmeside bliver 
lukket nu indtil den nye er i luften. Hvis der 
er “ting” der skal hentes ud fra hjemmesi-
den, skal det gøres hurtigst muligt. Hanne 
undersøger lige med Anders om vi stadig 
kan finde dokumenterne når hjemmesiden 
er lukket. Hun giver Birte besked. 
 
Allan vil fortælle mere om kvalitetsrapporten 
på fredag. 
 
Videoen der skal laves kommunalt (Red 
Star) er udskudt lidt. Endvidere er Allan ble-
vet kontaktet af et andet firma (AV media) 
der vil lave en lidt længere video af alle ma-
trikler. Den bliver sponsoreret af de lokale 
virksomheder. I hører mere herom. 
 

Vi er blevet mere lækre 😊. Der er bestilt 

hættetrøjer til hele Horne Børneby - super 
godt arbejde. De skal første gang bruges i 
den kommunale video. Der arbejdes videre 
i Tistrup og Thorstrup. 
 

 

101. Nye Principper (B/D) Ar-
thur 
 
Antimobbestrategi?? 
 

60 min På baggrund af ‘hjemmearbejdet’  gennem-
går vi sammen hvert enkelt udkast, drøfter 
dem i en given tidsramme og indsamler in-
put. Formanden orienterer om processen 
fremadrettet. 
 
Fra sidste mødereferat:  
Forældrene er fordelt på de forskellige prin-
cipper, læser og kommenterer. 

 



  

 
 

 
Medarbejderrepræsentanter mødes og kig-
ger principperne igennem. 
 
Hvert princip gennemarbejdes i fællesskab. 
Alle er forberedt til næste gang. 
 
Vi nåede alle kommentarer til princip-
perne. Arthur retter arbejdsgrupperne til 
så de passer og så formanden står for-
rest. Tak for indsatsen. 

102. Budget 2020 V Birte 
 

5 min.   

 Kommende punkter 
 

 

 Nye togtider fra Thorstup – de passer dår-
ligt.  

 

 Evalueringsformer og sy-
stematik på TSOB (D) 
Fortsat fra sidst – se bilag 
 

   

 


