
Trane Skole og Børneby   Referat 
Fælles Bestyrelsen                                                                             Den 23. oktober 2018 

   

Onsdag den 05.09.18 kl. 17.15 – 19.15 på Thorstrup skole 
Der er en sandwich til mødet.  

Mødeleder: Arthur Hvelplund 

Referent: Birte Johannessen 

Afbud: Jakob, Birthe, Eva, Eva 

Fraværende:  

 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

 

 

1) 

Dagsorden godkendt. 

2) Brainstorm 

 15 min. fra formanden om punkter i 

det kommende år 

 

 

2) 

Slut og start tidspunkter prioriteres højt. Punkter 

der ikke kan nås skubbes og prioriteres i et sam-

arbejde mellem skoleleder og formand. 

Værdidagen den 18. august en positiv oplevelse 

med megen energi. 

Fra nu til jul afholdes møderne i Thorstrup, heref-

ter afholdes forskellige steder. 

Ønsker til dagsorden giv besked til Arthur og Ole. 

Der skal være fokus på kommunikation ud i lo-

kalsamfundet, så vi kan få positiv omtale af den 

nye enhed. Vi skal være nysgerrige på, hvordan vi 

gør det. 

Vigtigt at der bliver plads til andet end skal-

opgaver. 

 

3) Præsentation af ledelsesteamet 

 Hele ledelsesteamet deltager og 

præsenterer sig  

 

 

3) 

Kort præsentation af. 

Tove: daglig leder af dagtilbuddet i Horne og Sig. 

Merete: daglig leder af SFO/juniorklub i Horne 

og Thorstrup. 

Helle: daglig leder af SFO/juniorklub i Tistrup og 

indskolingen i Tistrup Skole. 

Birte: Souschef og daglig leder af almentilbuddet 

i Tistrup mellemtrinnet og overbygningen. 

Henning: daglig leder af Thorstrup Skole. 

Anne: daglig leder af Horne Skole. 

Fraværende: Marianne, daglig leder Labyrinten.  

4) Budget 2019 – 2022 

 Se mail med dokumenterne 

 Bestyrelsen skal afgive høringssvar 

på budgetforslag 2019 – 2022 for 

Varde Kommune 

 

 

 4) 

Kommentarer til budgetterne. Som supplement til 

høringssvar fra MED udvalget, er følgende drøf-

tet. 

Besparelser rammer chanceligheden, og for så 

vidt angår bl.a. to sprogsundervisningen og 1:1 

løsningen flyttes udgifter til skolernes budgetter, 

der dermed udhules. Fokus på at ved fravigelse af 

1:1 løsningen går man imod den digitale strategi, 



herunder brug af læringsplatforme og den centrale 

forpligtelse omkring Meebook.  

På dagtilbudsområdet fjernes midler til sprogvur-

dering, men opgaven flyttes ikke. 

5) Høring bygningsanalyse 

 Vi skal afgive høringssvar på en 

bygningsanalyse – frist 3/9??  

 Se mail med dokumenter 

 

 

5) 

Kommentarer fra bestyrelsen: 

Savner specifikationer til materialet, og uddyb-

ning af de skitserede budgettal, hvilket gør det 

umuligt at forholde sig til materialet. 

Det er uklart, hvad der skal svares på i hørings-

svaret.  

Vi er ikke enige i det estimerede beløb på efter-

slæb på vedligeholdelsesudgifter. 

Beskrivelse af læringsmiljøet på enhederne, vir-

ker subjektiv og udokumenteret. 

 

6) Principper 

 Vi skal revidere alle principper her 

i efteråret 

 Drøftelse af form 

 

 

6) 

Uafklaret hvad der er af SKAL-principper på dag-

tilbudsområdet, hvilket pt. er under afklaring. 

På skoleområdet er der 8-10 SKAL-principper. 

Revideringen sker med 1-2 principper pr. møde 

som en indledning, så der bliver tid til drøftelser i 

bestyrelsen. Processen vurderes og justeres lø-

bende.  

 7) Åbningstider i Trinbrættet 

 Der er brug for at se på en harmoni-

sering/ændring af åbningstiderne i 

dagtilbuddet Trinbrættet 

 

 

7) 

Drøftelse af ønsker om ændring af åbningstiderne 

i Trinbrættet. 

Der laves konkret forslag, der er optimal i f.t. 

behovene. Forslaget sendes til godkendelse i be-

styrelsen. 

 

 8) Orienteringspunkter 

 Kommunikation på mail 

 Ny bog – bestyrelsesarbejdet? 

 FB møderne afholdes frem til jul på 

Thorstrup Skole 

 Værdierne – 2 vedhæftede filer 

 Børn og Familie udvalgets dagsor-

dener og referater – hvem læser? 

 Tema aften 11/9 – er alle tilmeldt? 

8) 

Diverse omtalt uden referat. 

 

 9) evt.  

Kommende møder – punkter  

 

 

Næste møde onsdag den 3. oktober 

kl.17.15 

 

 


