Dagsorden og til Fælles bestyrelsesmøde i Tistrup - Biblioteket
Dato: 05/02 2020
Tidspunkt: kl. 17.15 - 19.15
Mødeleder: Arthur
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?

103

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

5 min

Godkendt

104

Fra eleverne (O)

5 min

105

Tid i de lokale afdelinger

15 min

Der er holdt afslutning for pedel i Horne,
hvor elevrådet holdt tale.
Intet at berette fra Tistrup.
Organisering: To børnebyer og Tistrup

106

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

20 min

Anne, John, Mette
Mathias

Fra skoleledelsen: Kort vedr. Økonomi, togtider (fra sidst), Lørdag d. 7. marts,
Kort orientering om økonomien for 2019. Vi
holder stort set udmeldingerne fra tidligere
med undtagelse af Regnbuen, der er ramt
af faldende børnetal. Der er taget tiltag i
regnbuen for at rette op på økonomien. På
næste møde medtages det endelige regnskab samt budget for 2020 på rådighedsbeløbet på skolerne.
Regnskabstal for kantinen viser, at vi skal
en og se på driften. Er sat i proces og der
orienteres senere til bestyrelsen.
Den lokale arbejdstidsaftale på lærerområdet evalueres i februar, for justeringer til
20/21. Nationalt arbejdes også på en arbejdstidsaftale.
Der er nye regler/opstramning i f.t. elevfravær. Vi arbejder på nye retningslinjer. Der
orienteres, når arbejdet er på plads.
Der er ændringer i login for Aula, som allerede er gældende fra 18. Februar. Betyder
en del ændringer for alle. Vi har netop modtaget vejledninger, som udsendes hurtigst
muligt.
Arbejdslørdagen 7. Marts 8.00-13.00 – invitation til at bestyrelsen deltager - tilmelding
til Allan, Arthur koordinerer.
Der skrevet til forvaltningen om den øgede
transporttid fra Thorstrup til Tistrup. Vi ved
ikke om der sker ændringer. Medtages på
næste møde.
Den årlige fest for afdelingen i Tistrups frivillige (havenisser, onkler/tanter) blev afholdt i går en fin oplevelse.

107

Nye Principper (B/D) Arthur

70 min

108

Eventuelt (O)

5 min.

Kommende punkter

Fortsat arbejde med de indkomne tilrettede principper.
Fem principper gennemgået og godkendt.
Allan uploader på hjemmesiden www.traneskoleogbørneby.dk der stadig er aktiv.
Skolens principper gennemgås og holdes
op mod bestyrelsens årshjul. Medtages på
næste møde
Omtale af arrangement “børnenes udstilling” hvor eleverne i Horne var iført deres
nye trøjer. Billeder kan ses på Hornes facebook side.

Arthur og Andreas

