Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde på Teams (virtuelt) 04.11.2020
Dato: 04/11 - 2020
Tidspunkt: kl. 17.15 - 18.30
Mødeleder: Arthur
Referent: Anne

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?

150

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

5 min

Godkendt.

151

Tid i de lokale afdelinger

0

Udgår denne gang grundet virtuel afholdelse

152

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

15

Skoleledelsen:
• Nye bøger for bestyrelsesmedlemmer er ankommet og kan afhentes
hos Allan/på kontoret i Tistrup
• Horne Børneby bliver ikke lukket. Foreløbig dispensation i 2 år. Flere
potentielle børn i prognosen end først antaget...v/Allan
• Henning har meddelt at han går på pension d. 01.04.2020 Tillykke med
det
v/Allan
• Intern undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø arbejdes der på i kølvandet på COVID-19...v/Allan
• AD media laver film med støtte fra de lokale virksomheder. Der er samlet økonomi nok til at filmen sættes i gang.
Formanden:

153

154

155

Opfølgning på punktet fra
sidst. Roller og ansvarsfordeling v/ Formanden
og Næstformanden (B)
Status på elev/børnetaltil- og afgang (O)

15

Forældrevalgte. Alle har skrevet sig på rolle og ansvarslisten - dejligt.

5

Er på en gang i kvartalet. Der skal tal med når punktet er på. Glenn laver en
smart model for præsentation
.

Forslag til ændring af åbningstiden i dagtilbud
v/Tove

10

Oplæg til punktet:
Bestyrelsen kan beslutte en hyppighed for forespørgsel/undersøgelse af behov for ændring af åbningstid i dagtilbud.
o Dagtilbud anbefaler at undersøgelsen sendes ud hvert andet år i april
måned, med start d. 1. august samme år, så det følger årsnoms perioden og skoleåret.
Der er opbakning fra bestyrelsen til forslaget fra Tove. Dette skal i årshjulet.

156

157

158

Ny ledelsesstruktur på
TSOB efter Henning er
gået på efterløn d.
01.04.21 (O/D)

15

Principper: (D/B)
Sundhed og Velvære
(B) Drøftelse af udkast
Digitale krænkelser - (D)
Drøftelse af udkast

15

Eventuelt (O)

5 min.

Kommunikation til forældregruppen i Thorstrup/Sig? Vigtig. Fokus herpå.
Kommer der til at mangle lærere i Horne og Thorstrup da Henning og Anne har
haft undervisning? I Horne skulle vi kigge på økonomien i forhold til personale –
dette løses ved, at Anne ikke har undervisning. Det samme er sig gældende i
Thorstrup.
Løbende orientering..
Fra sidste referat:
Princip for sundhed og velvære: Mette, Andreas, Christel og Anne. Drøftet og godkendt!
Dette skal godkendes næste gang, så vigtigt med forberedelse.
Digitale krænkelser / udkast: Medarbejdere laver udkast. Det skal på igen næste gang. Mette og
Mia og Andreas kigger på dette princip til næste gang. Mette har førertrøjen.

Tyveri af cykler på Tistrup Skole. Forældrehenvendelse.
Der er indkøbt kamera/udstyr, men er ikke leveret grundet Corona. Politiet er
kontaktet da vi ved hvem der er involveret.
Kommunikation – lokalt. Hvad sker der? Arthur taler med Johanne og bestyrelsen hører nærmere.
Skole-hjem samtaler. De afholdes. Kan afholdes fysisk med afstand eller på
TEAMS. Som udgangspunkt afholdes de. De kan udskydes hvis det giver mest
mening, men vi vil helst afholde dem.

Kommende punkter

Digital dannelse.
Børnetal til og afgang?

