Dagsorden og referat til Fælles bestyrelsesmøde
Dato: 5/12 2018
Tidspunkt: kl. 17.15 - 19.15
Mødeleder: Bestyrelsesformand

Fraværende: Jakob og Inge

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?

1.

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

5 min

OK

2.

Fra eleverne (O)

5 min

Undersøgelse vedr. skolemad fra Thorstrup
– på til næste bestyrelsesmøde.

3.

Hjemmeside
 Hjemmeside for
Trane Skole og
Børneby, mens vi
venter på Aula (B)
 Der skal tages et
billede til hjemmesiden – sæt håret
;)
 Besøg ny hjemmeside før mødet
– i modtager et
link
 Oplæg ved Anders Burkarl

20 min

Der arbejdes på et fælles elevrådsmøde.
Det undersøges om Helle kunne komme
rundt i klasserne og tale med eleverne.
Anders viser frem og fortæller. Det ser godt
ud.
Christel hjælper Anders med at tjekke informationerne om Horne.
Mette hjælper Anders med at tjekke informationerne om Thorstrup.
Arthur/Andreas hjælper Anders med at
tjekke informationerne om Tistrup.
Hvad er formålet med hjemmesiden. En
fælles udmelding? Et lille skriv med et link
til intra og tabulex. I forhold til kommunen –
Tove tager aktion.
Glenn lavet et ultra kort skriv om formålet
som skal lægges på tabulex og intra. Det
færdige resultat sendes til Frida og Tove
der videreformidler det.

4.

Ansættelse ny skoleleder

10 min

Driften af hjemmeside?
Ole har fået nyt job og stopper d. 31.12.18.
Der skal derfor ansættes en ny skolesteder
og processen er gået i gang.
Torsdag d. 3. januar kl. 8 er der sidste ansøgningsfrist.
Fællesbestyrelsen må komme og læse ansøgningerne inden der udvælges ansøgere
til samtale mandag d. 7. januar 2019.

5.

Udtalebrev/høring


10 min

Der kan læses ansøgninger på kontoret i
Tistrup. Arthur og Ole sender en mail til alle
forældre repræsentanter vedr. procedure.
Medarbejderrepræsentanterne sætter sig
sammen.
Ole fremlægger.
Udtalelsen er taget til efterretning. Ole sender høringssvar.

Bestyrelsen skal
svare på et udtalebrev i forbindelse
med nedlæggelse
af fælles råd for
bestyrelser på
skoleområdet – se
bilag

Fremadrettet: Skole og forældre – lokalafdelingen for Varde har lavet et fællesskab
for bestyrelsesformænd. Det første møde er
afholdt.



6.

Tildelingsmodellen er taget til efterretning.
Ole sender et høringssvar.

Bestyrelsen skal
afgive høringssvar
på klubområdet –
se bilag

Fastsættelse af princip for
samarbejdet mellem skole
og hjem (B)
 Se bilag
 Evaluering af forløbet/processen
med principarbejdet

Ole og Arthur er nysgerrige på hvordan en
klub genåbnes. Der sendes mail til skolechefen.
20 min

Princippet er godkendt.
Drøftet med elever. Eleverne vender tilbage
til deres elevråd og taler om princippet og
hvad kunne der være af ideer og ønsker til
et samarbejde på tværs eller på hver matrikel med og uden forældre.
Evaluering:
Konceptet fungerede. Indspark kunne gøres i plenum. Kommentarerne sendes til arbejdsgruppen som rettet princippet til. Den
skal vendes i plenum.
En god proces. Nu er der lavet en skabelon
så vi ved hvordan principperne skal se ud.
Processen er vigtig.
Processen kunne godt være kortere. Der
kunne godt have været nøjes med en runde
med kommentering. Oplæg, kommentering
fra gruppen, alle kommenterer - så luk.
Kunne der startes 2 principper op ad gangen?

Kunne eleverne have været med i arbejdsgruppen til dette princip?
7.

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

8.

Eventuelt (O)

9.

Kommende punkter
 Til og afgang af
børn/elever
 Office 365

10 min

Dialogmøde med politisk udvalg i klynge
Nord er flyttet fra den 5/12 til den 22/1.
Fælles event for bestyrelsen. Et arrangement til foråret.

10 min

Asbestprøver i Tistrup. Der er ingen sundhedsfare. Der har været et firma og tage
prøver og der er ikke noget at komme efter.
Ingen punkter.

Undersøgelse vedr. skolemad fra Thorstrup
– på til næste bestyrelsesmøde.
Driften af hjemmeside?
Fælles event for bestyrelsen.

