Dagsorden og referat til Fælles bestyrelsesmøde i Tistrup
Dato: 08/05 2019
Tidspunkt: kl. 17.15 - 19.15
Mødeleder: Bestyrelsesformand

Fraværende:
Eleverne, Anne Kathrine, Glenn, Susanne, Hanne, Mette.

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?

36.

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

5 min

36. Godkendt

37.

Fra eleverne (O)

5 min

37. Ingen elevdeltagelse

38.

(Opfølgning fra sidste
møde)
Til og afgang af børn (D)
Samlet opgørelse over
elever på skolerne.
Følgende grupper blev
nedsat:

20 min

38. Tistrup – blandet hvad årsagen er, der
er dog familier der flytter til området, som
ikke flytter til skolen – vi kunne godt være
nysgerrige på, om vi kunne invitere disse
familier ind ved tilflytningen.
Horne - blandet hvad årsagen er, noget har
dog med fravalg at gøre, når årgangen bliver for lille.
Thorstrup – intet specielt.

Tistrup – Birte – Arthur
Horne – Tove – Anne – Eva
Thorstrup – Tove – Henning - John

Bør der laves folder på alle matrikler til udlevering til nye?? – vi er nysgerrige på,
hvordan vi kan få talerør til nye familier.
Fokus på at komme ud med de gode historier.
Medtages fremadrettet i årshjulet for bestyrelsens arbejde – vigtigt at se på tendenser.

39.

Til og afgang af børn (D)
Sidst drøftede vi behovet
for at se tallene for dagtilbudsområdet.(Se bilag)

15 min

40.

Budget opfølgning (O)
(Birte) (Se bilag)

15 min

41.

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

15 min

39. Tallene gennemgået/drøftet det ser fornuftigt ud, medtages også i drøftelserne
fremadrettet. Vi evaluerer efter næste gang,
hvad frekvensen skal være for, hvor tit vi
ser på tallene.
40. Bilaget gennemgået, det ser fornuftigt
ud med de tiltag, der er iværksat. Overført
underskud i Horne og Labyrinten forventes
afviklet i indeværende år. Det fastholdes
med en økonomigennemgang som fastsat i
årshjulet.
41.
Fra skoleledelsen:
Nye lov om forkortet skoledag, samt omkring valgfag på 7. årgang omtalt.
Der arbejdes på udmøntning af den nye arbejdstidsaftale mellem ledelse og TR for
lærerne.

42.

43.

44.

45.

Årshjul for fællesbestyrelsens arbejde (D)
• Gruppedrøftelser
omkring ”tilsynslisten og årshjulet”.
Opsamling i plenum
Opfølgning ”Sikker skolevej” – John, Mia/Mette, Arthur

25 min

Fællesbestyrelsesdag
(Ny?)– Arbejdsgruppe:
Glenn, Christel & Birte
Eventuelt (O)

10 min

Kommende punkter
• Ændringerne i folkeskoleloven. Justering af fag og
timetal samt krav
til valgfag
• Nye principper
• Afkortet skoledag
- Horne
• Office 365

10 min

Den nationale trivselsmåling iværksat på
skolen fra 0.-9.kl.
I dagtilbuddene er der aftale om årsnorm
for pædagogerne.
Der er nye lærerplaner for dagtilbuddene
fra januar 2019, som man pt. er ved at arbejde sig ind i.
Fra formanden:
Indkaldt til generalforsamling i lokal afdeling
af skole og forældre – 28. maj kl. 17.00 på
Lykkesgårdskolen.
Der arbejdes på årsberetning fra bestyrelsen.
Formandsmøder lokalt – normalt to repræsentanter fra hver skole. Der er møde med
hele børne og ungeudvalget den 6. juni –
det vil være godt om vi deltog. Sendes
rundt af formanden.
Afbud fra formanden til næste møde.
Fra øvrige medlemmer:
Det kører planmæssigt med arbejdsgrupperne om den nye specialskole. Det påtænkes at ansætte leder for skolen allerede fra
efteråret.
42
Gruppedrøftelser- Kort tilbagemelding/opsamling. Årshjulet tilrettes.

43.
Der er ikke meget nyt at melde. Fortsat uafklaret hvordan kørslen bliver mellem Thorstrup og Tistrup.
Der følges op på næste møde.
44. Flyttes til næste møde.

45. Ingenting under eventuelt.

