Dagsorden og referat til Fælles bestyrelsesmøde i Tistrup
Dato: 04/02 2019
Tidspunkt: kl. 17.15 - 19.15
Mødeleder: Bestyrelsesformand

Fraværende: Eva Jacob

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?

9.

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

5 min

Fra eleverne (O)

5 min

10.

Dagsorden blev godkendt
Referatet blev godkendt

Rasmus
Orienterede om mørklægningsgardiner der
er dårlige
Om manglende koncentration fra nogle elever – kunne være en ide med et rum til dem
Legepatrulje kunne være en idé
Flere ryste-sammen ture
Dårlige vinduer – flere ture ud af huset
Flere fliser –tarzanbane – parkeringspladser.
Mathilde – Thorstrup Skole
Orienterede omkring planlægning af fastelavnsfest –

11.

Økonomi (O) - Birte
• Tildeling mm.
• Regnskab 2018
• Budget 2019

15 min
Mangler høringssvarene fra MED- mødet
5/2 – derfor kan økonomien ikke godkendes
Endelig godkendelse på mødet i marts.
Gennemgang af tildelingen på skoleområdet BJ
5/9 vigtig mht. elevtallet – der skal være 29
elever for 2 klasser.
Prognosetal på dagtilbuddet. – løbende opdatering – svært at planlægge med
Den største tildeling er på løntildeling.
Børn visiteret til specialtilbud skal der betales til.
Lønbudget
Skal løbende behandles – oversigtsark
En gang pr. kvartal tages den op til behandling.
Gennemgang af Lønbudget 2019 (BJ)
Overskud på nogle matrikler – underskud
på andre matrikler.
Store vikarudgifter – specielt på Labyrinten.
Nok begrundet med et hårdt arbejdsmiljø.
Nødvendigt med midler til støtteindsatser

Der skal findes besparelser i forhold til underskuddet på ca. 800000
Kort gennemgang af de andre udleverede
ark.
Bliver et punkt på næste møde
12.

13.

Fælles event for bestyrelsen (O+B) - Glenn, Christel og Birte

15 min

Fastsættelse af princip
Præsentation(O), gruppedrøftelse, afslutning i plenum (B)
• For arbejdsfordelingen blandt personalet (skole) +
personalesammensætning i
overensstemmelse med de
gældende normeringsregler (dagtilbud) Eva, Mette
og Christel
• Underretning af
hjemmene om elevernes udbytte af
undervisningen
(skole) + information til forældre
(dagtilbud) –
Glenn, Mia, Inge
og Sanne
• For opfyldelses af
undervisningspligt
gennem deltagelse i musikskole
og eliteidræt
(skole) - Birte

45 min

Forslag til et fælles event.
Møde fredag 13.00 – fælles arrangement
Madlavning i et storkøkken –
Der planlægges et forløb..
Forslag fredag d. 3/5
Vedtaget
Der arbejdes videre med dagen.

Se udlevet ark af Arthur
8 på skoleområdet – 5 på dagtilbudsområdet.
Princip om elevernes deltagelse i undervisning – udenfor skolen – se bilag sendt af BJ
Princippet godkendt.
Princip for arbejdsfordeling bland personalet på Trane skole og børneby
Se bilag fra gruppen.
Den rette overskrift er vigtig – debat om
dette.
Beslutning
Der laves en betegnelse – på dokumentet
der vil sikre at der kan søges på de korrekte
overskrifter.
BJ retter skriftet til – de ligges på hjemmesiden – løbende
Underretning af hjemmene og elevernes
udbytte af undervisning.
Debat om hvordan den ”fysiske kontakt”
mellem skole/hjem skal foregå.
Punktet tages på næste møde –
Kunne være et punkt til 3/5
Nyt princip - BJ
Tilsynsinstruks – snitflader mellem
skole/hjem vedr. ansvar når elever eksempel ikke er på matriklen.
Forvaltningen vil gerne have et princip for
denne ansvarsfordeling.
BJ kommer med et oplæg

Opstart af nye principper!

14.

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

Status og orientering
Gennemgang af
De lovpligtige principper

10 min
Samtaler på onsdag vedr. skolelederstillingen.
2. samtale i februar.
Arbejdstilsynet kommer på et ekstra besøg
på labyrinten. Ikke straks-påbud på vej.

Orientering fra Arthur
Fællesrådet er nedlagt –
Klynge nord samarbejdet – møde i sidste
uge – et forsøg på at genstarte det samarbejde. Ros fra skolechefen og udvalgsformanden omkring det samarbejde der er i
Trane samarbejdet.
Omkring skolevalg 2019 – den blå blok
havde været repræsenteret. –
Arthur havde kommenteret et skrift på faceb.

15.

Fællesbestyrelsen årsplan
+ forslag til nye tiltag (O)

10 min
På dagsorden på næste møde

•

16.

Status + hvad er
næste step
Eventuelt (O)

10 min
Længden på møderne
Forslag om at forlænge møderne med 45
min.
Punktet tages med på et kommende møde
Skriftet omkring hjemmesiden – er på vej.
Glenn sender et skrift ud

Kommende punkter
• Afkortet skoledag
- Horne
• Til og afgang af
børn/elever
• Office 365

