Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde på Teams (virtuelt) 02.12.2020
Dato: 02/12 - 2020
Tidspunkt: kl. 17.15 - 18.30
Mødeleder: Arthur
Referent: Henning

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?

159

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

5 min

160

Tid i de lokale afdelinger

0

Udgår denne gang grundet virtuel afholdelse

161

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

15

Skoleledelsen:
• Nye bøger for bestyrelsesmedlemmer er ankommet og kan fortsat afhentes hos Allan/på kontoret i Tistrup
• Meget bliver aflyst – specielt i forhold til julen
• Der laves en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i TSOB. Forældre
og ansatte er smittede. Det giver et øget pres på skolerne.
• Uanmeldt besøg fra Varde Kommune ved ekstern konsulent
•
Horne skole certificeret som DGI udeskole - så fint
• Spørgsmål til ny afdelingsleder på Thorstrup Skole. Vigtigt at der bliver
skabt tryghed om funktionen.
• Status for spørgsmålet på næste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt
Referatet bliver underskrevet ved første fysiske møde

Formanden:

162

COVID-19 status på
Trane (D) v/Allan - evt.
Forældrebrev...

15
Situationen er mere kaotisk end nogensinde før. Der er mange ekstra opgaver
ud over undervisningen. Der indsættes mange vikarer hvilket er nødvendigt.
Personalet føler sig udsatte – de vil gerne anerkendes for indsatsen
Et skriv til forældrene kunne være en mulighed.
brevet skal komme til den samlede bestyrelse
Forslag om at børnene ligeledes skal viderebringes en forståelse for de ekstra
opgaver personalet har.
Rengøring er et tema der ofte er til debat. Skolerne vil gerne have mere rengøring - men det er der ikke økonomi til.

164

Status på elev/børnetaltil- og afgang (O)

10

Glenn ville ifølge sidste referat tænke videre i en model/skabelon til præsentation af tallene samlet for hvert kvartal.
Forslag om at give en hurtig melding på hvert FB-møde. Tallene
Tistrup modtaget 3 og 1 afg
Thorstrup modtaget 2 og 1 afg.
Horne modtaget 1
Regnbuen modt 4
Trinbrættet modt. 3
Der laves et regneark til tallene

165

(D) PR indsatser v/ Johanne

15
Tistrup News er kontaktet – ikke gratis
Vi skal tage stilling til hvordan vi laver PR indsatsen
En video er på vej – skal optages til sommer Forslag om at bruge Facebook fra Johanne
Forslag om en kontaktperson på afdelingerne – en forældre
Forslag fra Allan om at nedsætte et PR-udvalg
Der nedsættes et udvalg
Johanne fra Horne – (Mette) fra Thorstrup - Steffen er ligeledes med
Johanne og Arthur tager teten...

Tove har d.
3/12 ændret
ved Regnbuen fra 1
barn til 4
børn modtaget udenfor
den forventet
prognose.

166

167

Principper: (B)
“Digital dannelse”
Drøftelse og evt. Godkendelse af udkast
Eventuelt (O)

15

Punktet udsættes til næste møde

5 min.
Ikke noget til punktet

Kommende punkter

