Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde på Teams (virtuelt) 07.10.2020
Dato: 07/10 2020
Tidspunkt: kl. 17.15 - 18.30
Mødeleder: Arthur
Referent: Birte

Fraværende:
eleverne

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?

142

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

5 min

Godkendt

143

Tid i de lokale afdelinger

0

Udgår denne gang grundet virtuel afholdelse

144

Orientering (O)
- Fra skoleledelsen
- Fra formanden
- Fra øvrige medlemmer

15

Skoleledelsen:
• Vedr. Elevrådsrepræsentanter på Fællesbestyrelsesmøder (fra
sidst). Ledelsen sætter et arbejde i gang vedr. dette. Orientering
undervejs. Vi vil gerne have at det lykkes på bedst mulige måde.
•

Vedr. punkt fra sidst omkring virtuel undervisning i overbygningen. Der skal ansøges via uv. Ministeriet mm. Enden blev, at den
er parkeret lige nu. Vi synes stadig, at det kunne være spændende,
så vi må vente og se.

•

Vedr. Horne Børneby. Er med på næste udvalgsmøde i oktober.
Der har i mellemtiden været møde hvor politikkerne var inviteret
og HUBI stod for afholdelse af mødet og en fin præsentation af
“Vision 2030”. Det var en rigtig god aften og positive tilkendegivelser fra alle til slut på mødet. Nu er der lokale arbejdsgrupper der er
trukket i arbejdstøjet og de er godt i gang.
Vi er meget spændte på hvad der sker nu.

Der er møde i Børn og Læring d. 20.10.20 kl. 13. Her er punktet på. Herefter må vi formode, at indstillingen til Byrådet er på til behandling d.
3.11.20 kl. 18. Ingen af de to dagsordener er offentlige endnu, så intet
vides med sikkerhed. Jeg har min viden efter en samtale med Stig Leerbeck.
•

Vedr. hjemmesiden. Den er færdig

.

Formanden:
Bog - Håndbog til nye bestyrelsesmedlemmer, Iver Bak. AU har bestilt 2 nye i
dag.
Elevrådsrepræsentanter: Det kan være svært for Børnebyerne. Man er ikke forpligtet hvis skolen var til og med 5. klasse, men når vi har 6. klasse med, er vi
forpligtet på at have dem med til bestyrelsesmødet.
Hvad gør vi nu? Vi må fortsætte med at invitere dem som vi hidtil har gjort indtil
vi har en anden god form.
145

Oplæg til roller og ansvarsfordeling v/ Formanden og Næstformanden

15

Især i blandt de forældre valgte.
Ansvarsområder:
(Arthur klipper ind i referatet..)

LEKTIER
gang.
146

Status på elevtal/tildeling
efter 5. sept.(O)

5

: Alle forældrevalgte skal skrive sig på et ansvarsområde til næste

Skole og SFO.
Horne, vi er på minimum antal klasser (4 klasser), men det faldende elevtal har
yderligere konsekvenser for økonomien. Der er både en klassetildeling og en
elevtildeling. Der er ingen minimum på elevtildelingen.
Thorstrup, får vi til 5 klasser.
Tistrup, vi stiger med en klasse.
SFO: Faldende i Tistrup. Minimum i Horne (2 stillinger) - det sammen i Thorstrup.
Klub i Tistrup og Thorstrup, her går det godt.

Dagtilbud: Her laves løbende beregninger hen over året. Får kun tildelt 95% af
budgettet så der er en buffer hvis budgettet ikke holder.

147
148

149

Økonomiopfølgning (O)
bilag vedlagt i mappen
Principper:
Sundhed og Velvære
(opfølgning fra sidste
forår - udkast vedlagt)
Digitale krænkelser - inspiration til princip fra sidste møde

15

Gennemgået af Birte.

15

Princip for sundhed og velvære: Mette, Andreas, Christel og Anne.

Eventuelt (O)

5 min.

Dette skal godkendes næste gang, så vigtigt med forberedelse.
Digitale krænkelser / udkast: Medarbejdere laver udkast. Det skal på igen næste gang.

Vaske hænder status / covid19
Meget fokus på, men det tager meget tid af undervisningen og pauser.
Overbygningen: det er blevet sværere at få eleverne til at vaske hænder.
Dagtilbud: Ingen forandringer. Vi er i gang med at vintersikre de udendørs
håndvaske.
Horne: Ingen forandringen siden før sommerferien. Der vaskes hænder mange
gange dagligt / i hvert skift.

Kommende punkter

Liste over mulige elever der kunne gå på skolerne og de der går hos os fra andre skoledistrikter.

