
  

 
 

  Dagsorden og til Fælles bestyrelsesmøde i Tistrup - Biblioteket 
 

Dato: 04/03 2020 
Tidspunkt: kl. 17.15 - 19.30 (For-
længet 15 min) 
Mødeleder: Arthur 

Referent: Birte 
 

Fraværende: Mette, Steffen, Pia,  
 
  

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

 

Tid 
Estimeret 
tid til 
punktet 

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

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og hvor-
dan? 

109 Godkendelse af dagsor-
den (B) 
Underskrift af referat 
 

5 min godkendt  

110 Fra eleverne (O) 
 
 

5 min Der er kommet ny pedel i Horne. Eleverne 
tog godt imod ham med sang. 
I Thorstrup kommer der et pkt. På næste 
gang vedr. De unges brug af medier. Der 
skal sættes 15 minutter af næste gang 

 

111 Tid i de lokale afdelinger 
 

20 min Organisering: Afdelingsvis  

112 Kort orientering (O) 
- Fra skoleledelsen 
- Fra formanden 
- Fra øvrige med-

lemmer 

20 min Togtider – Noget nyt (John)?: Kommunalt 
kan man ikke gøre noget ved togtiderne. 
Men man kan måske gøre noget i buskørs-
len, så der ikke bliver så lang ventetid.  
IFT. Corona virus, så er der iværksat kom-
munale handleplaner/beredskab hvis det 
bliver nødvendigt. 
IFT de nationale test: vi afventer om der 
kommer nogle kommunale retningslinjer. 
Der bliver meldt ud senere. Umiddelbart så 
er vi som skole indstillet på at fortsætte 
med testene.  
Tove vil gerne have leg – og læringsmiljø 
vurderingen på. En bruger undersøgelse 
fra forældrene 15 min. næste gang 
SFOérne vil se på åbningstiderne og tage 
forældrene med på råd. 
Der har været møde ift. Børnebyen i 
Horne, kommunen vil lave et udkast ift bør-
netallet, vi får lov at læse udkastet igen-
nem inden det sendes videre. Der er me-
get ros til de tiltag der laves i Horne, de op-
fordrer til at blive ved med at akkumulere 
nye tiltag. Der er pt. Ingen skræmme sce-
narier.  
Der arbejdes med samarbejdet mellem 
haller og skoler i et udvalg. 
Der er skolebestyrelsesforum i Varde d. 
10./3. Arthur er forhindret i at deltage, 
hvem har tid og lyst??? 
Arthur deltager på lørdag i skolens ar-
bejdsdag. 
 

 



  

 
 

113 Principper – opsamling 
fra sidst. (D) 

10 min Under bilaget vedr. Principper er der op-
gjort hvilke der er behandlet og hvilke vi 
skal arbejde videre med. 
Bla. skal vi arbejde med digital chikane. 
Pkt. til næste gang. 

 

114 Økonomi - regnskab 
V/Birte (O) 

15 min Birte gennemgik økonomien for 2019. Der 
er bilag til pkt., der er bemærkninger til 
regnskabet under tallene i bilaget.  
Kommentar fra de enkelte afdelingsledere. 
Der bliver spurgt ind til hvad overskud skal 
bruges til.  
Skal man til at undre sig over den skarpe 
opdeling der er mellem de enkelte afdelin-
ger.  
Der er måske et problem med den foræl-
dre betalte del.  
Sjov tanke at vi kommer i avisen, når øko-
nomien er dårlig, men ikke nu hvor det går 
bedre. 

 

115 Kantinen på Tistrup – 
hvordan oplever vi vær-
dien af denne? 

15 min Bilag om kantine vedlagt, der viser under-
skud i 18 & 19. 
Det viser også hvilke værdier kantinen har 
og hvordan det kan prissættes. 
Allan mener at kantine driften kan bringes 
ned til et underskud på 100.000,-kr. 
Skal vi lave en undersøgelse der viser 
hvad kantinen bidrager med og til? 
Horne og Thorstrup skole afdelingen kan 
få mad 3 gange i ugen, det vurderes til at 
være fint. 
 
Der arbejdes på at få underskuddet ned på 
100.000,-kr og Helle fra kantinen laver en 
undersøgelse. 
 

 

116 Elevfravær - nye retnings-
linjer (B) 

15 min Der er nye retningslinier ift. Fravær. 
Anne gennemgik de væsentligste ændrin-
ger for forældrene. 

 

117 Timefordelingsplan for 
kommende skoleår - (Ny 
justering af folkeskolelo-
ven - PIXI vedlagt) (D/B) 

10 min 2.klasse skal have flere dansk timer, 3 kl. 
skal have håndværk og design. 
Mellemtrinnet skal skæres i idræt 
Tysk styrkes. 
Overbygningen skal have 3 lektioner i 
idræt. 

 

118 Indkommet hastepunkt - 
høringssvar på kommu-
nens nye Børne og Unge-
politik – se dokumenter i 
mappen Frist er 25. marts 
2020 

15 min Andreas og Arthur ser på oplægget og gi-
ver Allan en tilbagemelding på det, så der 
kan udarbejdes et høringssvaret.  
Det sidste høringssvar uploades i vores 
fælles team 

 

119 Eventuelt (O) 
 

5 min.  Vores hjemmeside er lukket. 
Der arbejdes på den nye hjemmeside. 

 

     

 Kommende punkter 
 

 

 Ferie udenfor skolefridag, blanket – der 
kommentarer? 
 
Inspiration til princip: 
Digitale krænkelser: DLF har lavet et  
hæfte “Krænkelser” - verbale og digitale – 
hvad stiller vi op? 

 



  

 
 

 

  PR – strategier – 
webside og vide-
oer 

 Roller / ansvars-
områder 

   


