
  

 
 

 

Dagsorden og referat til Fælles bestyrelsesmøde 
 

Dato: 3/10 2018 
Tidspunkt: kl. 17.00-19.00 
Mødeleder: Bestyrelsesformand 
 

Fraværende: Ingen 

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? 

1. Godkendelse af dagsor-
den (B) 
 

5 min  
Referatet blev godkendt 
Anmodning om at madbestilling i pk.9 be-
handles 
 

 

2. Fra eleverne (O) 
 
 

10 min Rasmus orienterede om arbejdet i elevrådet 
Omkring forløbet med overbygningen  
Forløb med alle elevrødder. 
 
Kristian Thorstrup Skole 
Orienterede omkring arbejdet i elevrådet – 
på Thorstrup Skole 
 
 

 

3. Forretningsorden (D/B) 

• Bilag medsendt  

• Arbejdsform i be-
styrelsen 

 

15 min  
Formanden orienterede om begrundelsen 
for at have en forretningsorden. 
Valg i dagtilbud betyder, at der skal ske en 
konstituering hver andet år i FB. 
 
Forslag til ændringer i forslaget til forret-
ningsordenen. 
Måske skal der pointeres, hvem der er 
stemmeberettiget på møderne.   
Konkret er alle stemmeberettiget undtaget 
ledelsen. 
Elever skal ikke være tilstede ved person-
sager. 
Problemstillingen bliver der arbejdet videre 
med.  
Det kunne give en stor udskiftning at der er 
forskudt valg mellem skole- dagtilbud. 
Man kan udtræde fra bestyrelsen, hvis man 
ikke har børn på skolen mere. 
Debat omkring fordele ulemper ved for-
skudte valg. 
Der skal ske en konstituering hvert andet 
år. 
Afstemning om valgperiodens længde 
8 stemmer for et forskudt valg. 
 
Dermed hat FB vedtaget at der er for-
skudte valg til bestyrelsen. 
 

 



  

 
 

Medarbejdere og elever sidder for et år af 
gangen. 
Forretningsorden bliver redigeret og sættes 
på dagsordenen på næste møde. 
 
 
 

4. Årshjul (D/B) 

• Oplæg til hvordan 
et årshjul kunne 
se ud 

• Opgaver som be-
styrelsen gerne vil 
arbejde med 

•  

30 min  
Oplæg fra formanden vedr. motivationen for 
årsplanen 
Årshjulet bliver sat på dagsordenen på næ-
ste møde 
Skalopgaverne er vigtige at have fokus på 
Der mailes til Ole eller Arthur ved forslag til 
ændringer. 
Oplæg af formanden vedr. opgaver i FB 
Derefter gruppearbejde – brainstorm om-
kring mulige arbejdsopgaver  
 
Emnerne skriver på en liste for fremtidige 
opgaver  
 

 

5. Hjemmeside 

• Hjemmeside for 
Trane Skole og 
Børneby, mens vi 
venter på Aula 
(D/B) 

• De gode nyheder 
omkring Trane 
Skole og Bør-
neby(D) 

 

15 min  
 
Oplæg ved Arthur 
 
Debat omkring oprettelse af en hjemmeside 
En gruppe nedsættes 
Ole – Hanne – Tove – Arthur – Henning –  
 
De gode historier skal ud – videoer skal 
lægges ud –  
En folder er på vej, der kort beskriver de 
enkelte matrikler. 
 
 
 

 

6. Fastsættelse af princip for 
samarbejdet mellem skole 
og hjem (D) 

• Bilag medbringes 
på mødet 

 
 

30 min  
Ole præsenterede forskellige principper fra 
forskellige skoler 
Derefter et gruppearbejde omkring de kon-
krete principper. 
Værdierne Trane skole og børneby skal 
tænkes ind i principperne. 
De forskellige forslag blev debatteret.  
Enighed om at der kun skal være et princip 
der dækker de forskellige institutioner. 
(Skoler – dagtilbud) 
Enighed om at der skal tilstræbes be-
skrevne principper i kort form  
Inge – Clenn – Andras - Mia udarbejder et 
forslag til et princip 
Forslaget bliver sendt en uge før – sendes 
til Ole  
  
  
 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

7. Økonomi 

• Status på indevæ-
rende år og op-
følgning på det 
kommunale bud-
getforlig (O) 

 

5 min  
Orientering ved Ole 
Der skal spares på det kommende budget 
 
De enkelte matrikler skal kunne redegøre 
for egen økonomi. 
Derfor kan der ikke overføres midler mellem 
skolerne. 
 

 

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

lemmer 
 

5 min  
 

 

9. Eventuelt (O) 
 
 

5 min  
Madordning 
Opleves som langsomt 
Kontakt tages til Helle 
Forslag om at flytte næste møde 
 
Mødet til 31/10  
 

 

9. Kommende punkter 

• Til og afgang af 
børn/elever 

  
 
 

 

 


