
  

 
 

 

Dagsorden og referat til Fælles bestyrelsesmøde 
 

Dato: 09/01 2019 
Tidspunkt: kl. 17.15 - 19.15 
Mødeleder: Bestyrelsesformand 
 

Fraværende:  
Eva Lyngesen, John Bonde, elever Horne, Jakob Tidemann, elever Ti-
strup, Andreas,  

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) 
Underskrift af referat 
 

5 min Ok og ok.  

2. Fra eleverne (O) 

 Elevrådene laver 
undersøgelse 
blandt alle elever 
med udbud, til-
fredshed mm af 
mad fra skolens 
kantine 

 Status og videre 
proces? 

 
 

5 min Mathilde og Henning præsenterer resultatet 
af undersøgelsen. Helle (Kantine) vil meget 
gerne inddrages i denne undersøgelse. 
Henning inviterer Helle. 
 
Der er for mange der oplever der ikke får 
det de bestiller. Dette bringes videre til 
Helle, så vi kan undersøge hvad det er der 
går skævt. 
 
Undersøgelsen kunne også tages på afd. 
Tistrup og Horne.  

 

3. Ny hjemmeside (O) 

 Drift – Birte hånd-
terer referater og 
nye principper på 
hjemmesiden 

 
 

 Status på hjem-
mesiden på de 3 
byers Facebook 
og andre medier? 

 

10 min Opslag vedr. referater, principper mm. og 
den yderligere drift ligger hos skolen/Birte 
og kontoret/Frida.  
 
Hanne sørger for, at Anders tager kontakt til 
Birte i forhold til driften af hjemmesiden. 
 
Status: den er ikke delt i Tistrup, men i 
Horne og Sig. Arthur sørger for Tistrup. 
Glenn og Arthur samler op omkring det fæl-
les skriv. 

 

4. Ansættelse ny skoleleder 

 Status  
 

10 min Stillingen er i genopslag og det forventes, at 
en ny skoleleder kan starte d. 1.4.19. Der er 
ansøgningsfrist d. 29. januar. 
 
Nye datoer for gennemlæsning af ansøg-
ninger er d. 29.1.19 kl. 10-16 og d. 30.1.19 
kl. 8-15.  

 

5. Fælles event for bestyrel-
sen 
 

15 min Eftermiddag/aften arrangement. Christel, 
Birte og Glenn kommer med et bud på dato 
og rammer/indhold. Datoen er efter 1. april i 
forhold deltagelse af den nye skoleleder. 

 

6. Fastsættelse af princip  

 Evt. starte 2 nye 
principper op 

 Fællesbestyrel-
sens opgave er at 

45 min Styrelsesvedtægten for Varde Kommunes 
skolevæsen er gennemgået i forhold til 
hvilke principper der SKAL laves. 
 
 

  



  

 
 

fastsætte princip-
per for skolen og 
dagtilbuddets virk-
somhed: 

 Fællesarrange-
menter for ele-
verne i skoletiden 
og børn i dagtilbud  

 Ud af huset aktivi-
teter: Lejrskoleop-
hold, udsendelse i 
praktik og lig-
nende 

 

Vi har: 

 SKOLE: Samarbejde mellem skole 
og hjem, og om skolens og foræl-
drenes ansvar i samarbejdet 

 DAGTILBUD: samarbejde med for-
ældre, andre tilbud og lokalområ-
dets beboere. 

 
Vi sætter arbejdet i gang med: 
 

 1. Underretning af hjemmene om 
elevernes udbytte af undervisning 
(Skole) + Information til forældrene 
(dagtilbud) 
 

Det første princip der er udarbejdet kan 
dække det meste af ovenstående. Over-
skriften skal tilrettes. Principper for Trane 
Skole og Børneby – vedr. samarbejde mel-
lem personale i Trane Skole og Børneby og 
hjemmet. 
 
Men, hvordan er det vi kommunikere? Elek-
tronisk kommunikation og personligt frem-
møde? 

 

 2. Arbejdets fordeling blandt et un-
dervisende personale (skole) + per-
sonalesammensætningen i over-
ensstemmelse med de gældende 
normeringsregler (dagtilbud). 
 

Der er kigget til Thorstrup Skoles og Horne-
Tistrup Skolernes. Der kan bruges formule-
ringer fra begge.  
 
Det er vigtigt, at grupperne sammensættes 
af forældre og medarbejdere. Pas på, at vi 
holder det på princip-niveau og ikke er nede 
i retningslinjer. 
 
Arbejdsgrupperne består af: 
 

1. Glenn, Mia, Inge og Sanne. 
2. Eva, Mette, Christel 

 
Birte laver et udkast for samarbejdet med 
musikskolen og eliteklasser. 
 

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

lemmer 
 

10 min Der er udfordringer med nogle elever fra 
Labyrinten der tænder ild. Brandvæsnet har 
været på skolen. Der er lavet politianmel-
delse af hærværk på bil og brandstiftelse. 
Skolechef er underrettet og der kigges 
på/arbejdes med, at der laves et andet sko-
letilbud til den lille gruppe af de store børn. 
 
Der er skiftet økonomisystem. Det proble-
matiserer udtrækket for 2018. På marts-

 
 
 



  

 
 

mødet fremlægges økonomitallene og der 
skal kigges ind i tallene da der i nogle af af-
delingerne er underskud. 
 

8. Eventuelt (O) 
 
Næste bestyrelsesmøde 
falder sammen med besty-
relsesmøde d. 6.2.19. Skal 
det rykkes? 
 
Hvor skal møderne holdes 
fremadrettet? 
 

10 min  
 
Det flyttes til mandag d. 4. februar kl. 17.15-
19.15 på Tistrup Skole i lokale 52 ved ledel-
sesgangen. 

 

9. Kommende punkter 

 Til og afgang af 
børn/elever 

 Office 365  

   

 


