Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde afd. Tistrup 02.09.2020
Dato: 02/09 2020
Tidspunkt: kl. 17.15 - 19.15
Mødeleder: Arthur
Referent: Birte

Fraværende:
Mette Fallesen
eleverne

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?

130

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

5 min

Dagsorden godkendt.

131

Fra eleverne (O)

5 min

Udgår

132

Tid i de lokale afdelinger

20

Drøftelse i børnebys regi

133

Orientering (O)
- Fra skoleledelsen
- Fra formanden
- Fra øvrige medlemmer

20

Skoleledelsen:
 Ny udgave af kompetencebroen - kort gennemgået
 Arbejde med udnyttelse af kvadratmeter i Tistrup, når Labyrinten flytter
til Jacobi igangsat. Der er flere der gerne vil medtænkes i den forbindelse. Forvaltningen er en del af processen, vi kan ikke helt selv bestemme, hvad der skal ske.
 Hjemmesiden er fortsat et hængeparti, deadline udskudt til engang i oktober. Opgaven ligger ved os. Der er tekniske udfordringer, som der
fortsat arbejdes på i IT regi. - Flere fra bestyrelsen vil gerne hjælpe til,
hvis det giver mening, så vi kommer hurtigere i mål og får en OK hjemmesiden.
Formanden
 Opmærksomhed på bestyrelsens deltagelse i forældremøder - vi fik
ikke afsluttet opgaven før sommerferien.



134

Fokus på prioritering af punkter på dagsordenen, herunder mulighed for
udvidelse af tiden på mødet, så man kommer i mål, såfremt der er et
stort punkt.
Drøftelse af roller og ansvar på møderne og diverse arbejdsopgaver.

Overbygning og virtuel
undervisning (Tistrup) (B)
v/Allan
Den mørke tid ligger foran
os og med de sundhedsmæssige retningslinjer in
mente, samt at vi ønsker
at videreføre og udvikle
på de positive erfaringer
fra *nødundervisningsperioden’ med virtuel undervisning, påtænker vi at
lave virtuel undervisning
én dag ugentligt - foreløbigt frem til jul som en forsøgsperiode.
Status på processen omkring børnetallet mv. I
Horne (O) v/Allan

10

Information og tanker på området. Ikke nødundervisning men virtuel, hvor underviseren er i lokalet og eleverne er med hjemme via teams.
Har været drøftet med skolechefen, der bakker op om det, såfremt det er pædagogisk funderet.
Bestyrelsen bakker op om forsøget i en afgrænset periode – med evaluering.

10

Der har været afholdt møde i lokalsamfundet (borgermøde) den 25. August,
med god opbakning (ca. 120 deltagere). Der er nedsat flere arbejdsgrupper.
Der var og er en god energi blandt deltagerne.
Den 16. September fremlægges procesplan fra arbejdsgrupperne for politikkerne.
I skoleregi drøftes på teammøderne, hvad skolen kan gøre i feltet.

136

Ferie udenfor skolefridag,
blanket – Er der kommentarer?

5

Ny blanket kort gennemgået. Der er betydelige stramninger, som er dikteret via
lovgivningen.

137

Ændringsforslag til forretningsorden (Arthur)

15

135

2. Behandling godkendt 2. september 2020
Drøftelse i forhold til forretningsordenen omkring:



Elevernes deltagelse tages op igen i den nye bestyrelse – skal behandles på det første møde.

Forslag at eleverne helt eller delvist kan deltage virtuelt. Måske en udfordring i f.t.
fortrolighed og Gdpr.
Måske skal vores elevråd gentænkes, så overbygningsrepræsentanten dækker alle
tre matrikler. Forslaget undersøges nærmere - Allan har bolden.
Deltagelse fra eleverne afventer ovennævnte. Med som punkt næste gang evt.
Som en procesplan.

1. behandlingen godkendt af FB juni 2020)

138

Høringssvar vedr. Budget. Nedsættelse af arbejdsgruppe

10

139

Punkt fra sidst som vi besluttede skulle på dagsordenen:
Inspiration til princip:
Digitale krænkelser: DLF
har lavet et hæfte “Krænkelser” - verbale og digitale – hvad tænker vi om
dette?

10

140

Pædagogiske dage skoleåret 20-21 (Fortsat fra tidligere drøftelser - 2 eftermiddage fra 13-16 d. 19.
November 2020 og d. 18.
Marts 2021)
Eventuelt (O)

5

141

-Status på web siden
-Coronas indflydelse på
elevernes læring

Svarfrist på høringsarbejdet er torsdag ( vi har fået udsættelse til fredag ) Andreas er kommet med udkast., hvor Eva også er kommet med indspark.
Samles ved Allan, der sender høringssvaret fra både bestyrelsen og MED-udvalget.
Der er også lavet høringssvar omkring børne og ungepolitikken.
Skubbes til næste møde

Kort drøftelse. Medtages på næste møde, men nok ikke realistisk i forhold til
den 19. November. Der er positive tilkendegivelse fra de forældrevalgte.



Undervisere udefra? – hvis ikke FB kan hjælpe med undervisningen

5 min.
22. September temaaften for nye bestyrelsesmedlemmer på kommunen. Tilmelding til Allan
Status på web siden – medtaget ovenfor. Punkt 133

Coronas indflydelse på elevernes læring medtages som et punkt på næste
møde.
Kommende punkter

