
  

 
 

 

  Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde på Teams (virtuelt) 06.01.2021 
 

Dato: 06/01 - 2021 
Tidspunkt: kl. 17.15 - 18.30 
Mødeleder: Arthur 
Referent: Birte 
 

Fraværende:  
eleverne 
Stefan 
 
 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er det 
til orientering (O), drøftelse (D) eller 
beslutning (B) 

 

Tid 
Estimeret 
tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. an-
svarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af hvem og hvordan? 

168 Godkendelse af dagsor-
den (B) 
Underskrift af referat 
 

5 min Dagsorden godkendt 
 

 

169 Tid i de lokale afdelinger 
 

0  Udgår denne gang grundet virtuel afholdelse  

170 Orientering (O) (D) 
- Fra skoleledelsen 
- Fra formanden 
- Fra øvrige med-

lemmer 

30 Skoleledelsen: 

• Corona på Trane – status – vi er atter under ‘Nødbekendtgørelsen’ (AU) 
 
Vi er kommet godt i gang. Situationen er noget anderledes end sidst, flere i 
nødpasning/nødundervisning, I dagtilbud er de heller ikke lukket ned. Vi regner 
ikke med, at vi er tilbage den 18. Januar. 
 

• Status på processen med kommende ledelsesstruktur (AU) 
 
Henning stopper som afdelingsleder i Thorstrup. Anne overtager ledelsesansva-
ret i både Horne og Thorstrup i samarbejde med Merete. Der meldes ud på alle 
matrikler i den nærmeste fremtid – forventet inden ugens udgang. 
 

• Status vedr. Spørgeundersøgelsen blandt personale ift. Psykisk ar-
bejdsmiljø/mental sundhed i relation til Corona (AU) 

 

 



  

 
 

Undersøgelsesperiode forlænges, da der er for få besvarelser – druknede i co-
rona-lukningerne op til jul, samt tekniske udfordringer i f.t. nogle medarbejderes 
adgang.  
 

• Elevråd - processen med fælleselevråd pauset fortsat – lokalt afholdes 
de (virtuelt i Tistrup) (AU) 

 
Intet nyt. Er blevet skubbet på grund af corona situationen. Det er fortsat en høj 
prioritet at få elevrådsarbejdet opkvalificeret, herunder deres deltagelse i fælles-
bestyrelsesmøderne.   
 

• Kort vedr. økonomi - status v/Birte 
 
Økonomiopfølgning i december, viser at vi kommer styrket ud af 2020 også 
selvom der har været ekstra udgifter i f.t. corona. Kort omtale af aftale i f.t. for-
deling af covid-udgifterne fra KL 
 
 
Formanden: 

• Status PR - udvalg 
 
Der er ikke sket så meget. Positivt med artiklen i JV i f.t. Thorstrup Skole. 
 
Der laves video - første møde afholdt i f.t. dette med producenten. Medtages på 
et senere møde- 
 
Nyt tiltag i dagtilbuddene: Der er indgået aftale med DGI om en certificering og 
derudover også med musikskolen. Opstart så snart det er muligt.  
 

171 Status på elev/børnetal- 
til- og afgang (O) 

10 Der er lavet et dokument, hvor vi kan registrere ændringer i et elev-/børnetal. 
Drøftet og der arbejdes videres med det. (Hanne, Glenn og Birte) 
Siden sidst: 
Tistrup +2 og –1  
Thorstrup 0 
Horne 0 
Regnbuen 0 
Trinbrættet 0 
 
(fra sidst) Der laves et regneark til tallene som præsenteres hvert kvartal 
  
 

 



  

 
 

 

 

172 Principper: (Se bilag)  
“Digital dannelse”  
Drøftelse og evt. Godken-
delse af udkast 

15 Princippet drøftet.  
Princippet godkendt, med en enkelt rettelse. 

 

173 Eventuelt (O) 
 
 

5 min. Spørgsmål til sygdom blandt personale. 
Vi har ikke været specielt ramt. - ikke så slemt som frygtet. 
 
Orientering om smarte kvadratmeter Horne. Resultatet er, at processen er sat 
på pause de næste par år. 
 

 

 Kommende punkter 
 

 

  
 

 


