
  

 
 

 

Dagsorden og referat til Fælles bestyrelsesmøde i Tistrup 
 

Dato: 03/04 2019 
Tidspunkt: kl. 17.15 - 19.15 
Mødeleder: Bestyrelsesformand 
 

Fraværende:  
Eleverne – Inge Ladekjær - ?? 
 

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? 

28. Godkendelse af dagsor-
den (B) 
Underskrift af referat 
 

5 min  
Referatet blev godkendt 
 
 
 

 

29. Ny skoleleder – velkom-
men til Allan 
 

20 min  
Allan præsenterede sig, og kvitterede for 
den gode modtagelse og motivationen for 
at søge stillingen. 
 

 

30. Fra eleverne (O) 
 
 

5 min   

31. Til og afgang af børn (D) 
Samlet opgørelse over 
elever på skolerne 
 
 

20 min  
Motivationen for punktet er et ønske om at 
kunne melde samlet ud til forældrene i bør-
nebyerne. 
BJ orienterede omkring børn der ikke går 
på skolerne men er tilknyttet distriktet 
Bilag udleveret 
 
44 fra Tistrup – 30 fra Horne Skole 
7 fra Thorstrup Skole 
Tallene skal der følges op på er den rød 
tråd – eller ikke. 
 
Det er mange der mangler på Horne skole 
– hvorfor? det kunne være spændende at 
finde ud af. 
 
Forslag til at spørge forældrene til børnene 
der ikke har elever på skolerne. 
Måske en ide at tage børnehaverne med i 
undersøgelsen. 
 
Måske en ide at undersøge, hvor forældre 
til børnehavebørnene har planer om at bar-
net skal starte. 
Vigtigt at vi viser vores duelighed – proak-
tive i forhold til tiltrække eleverne.  
Måske en ide at spørge forældre der har 
valgt en skole til. 
 
 
 

 



  

 
 

 
Beslutning 
Vi spørger ikke forældrene 
Der nedsætte lokale grupper der undersø-
ger hvorfor forældrene har valgt skolen fra 
Tistrup – Birte – Arthur 
Horne – Tove – Anne – Eva 
Thorstrup – Tove – Henning - John 
 
 

32. Fastsættelse af princip  
Præsentation(O), gruppe-
drøftelse, afslutning i ple-
num (B) 

 Underretning af 
hjemmene om ele-
vernes udbytte af 
undervisningen 
(skole) + informa-
tion til forældre 
(dagtilbud) – 
Glenn, Mia, Inge 
og Sanne 

 Skolernes tilsyn 
med eleverne – 
Birte, Andreas 

 

30 min  
 
Motivation for princippet 
Det. 
Det kan være en udfordring at få dagtilbud 
med i principperne, men det er muligt! 
 
Debat omkring vigtigheden omkring princip-
pet med om et fysisk møde. 
 
Skal der være et fysisk møde mindst én 
gang om året. 
Vigtigt at gøre principperne enkle.   
 
Beslutning 
Sætningen med gult rettes – til 
Hvor både elektronisk og fysisk kontakt pri-
oriteres.  
 
Tilsyn 
BJ orienterede om forældres pligt til at have 
tilsyn med børnene – hvis de ikke kan være 
på skolen. 
Og handlingen hvis forældre ikke tager til-
synet 
Beslutning  
Udkastet blev godkendt og princippet er 
vedtaget 
 
 

 

33. Årshjul for fællesbestyrel-
sens arbejde (D) 

 Udkast fra Arthur 
og Birte  

15 min  
Orientering fra Arthur omkring årshjulet og 
tilsynet 
Der arbejdes videre på det næste møde  

 

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

lemmer 
 

20 min  
BJ 
Orientering om besøg fra arbejdstilsynet 
Det var gode samtaler  
Påbud om at sikre arbejdsmiljøet omkring 
psykiske belastninger for medarbejderne 
 
Om kommende arbejdstidsaftale –  
  
Arthur  
Omkring skole og forældre – Varde afdeling 
Formandsmøde – møde i Ansager  
Enighed om at dette udvalg skal fortsætte 
Møder er lagt i kalenderen  
 

 



  

 
 

 
 

35. Eventuelt (O) 
 

  Tilsagn omkring søgning af midler til flytning 
af Børnehaven 
Christian Kamp -  Motivation for ønsket om 
tilsagnet. 
2 projekter 
Cykelsti mellem Tistrup og Sig 
Vigtigt med enighed om dette projekt 
Fysiske rammer. 
Flytning af flytte børnehaven til skolen 
Ved en tilbygning i Sig 
 
Bestyrelsen gav tilsagn til at udviklingsrådet 
kan arbejde videre med projekterne. 
 
 
 
Debat om den kommende  
Der arbejdes i Fællesbestyrelsen  
Punktet kommer på dagsordenen til næste 
møde 
 
Lukket punkt 
 
 
 

 

 Kommende punkter 

 Ændringerne i fol-
keskoleloven. Ju-
stering af fag og 
timetal samt krav 
til valgfag 

 Nye principper 

 Afkortet skoledag 
- Horne 

 Office 365  

  
 

 

 


