Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde på Teams (virtuelt) 03.02.2021
Dato: 03/02 - 2021
Tidspunkt: kl. 17.15 - 18.45
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?

174

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

5 min

175

Tid i de lokale afdelinger

0

Udgår denne gang grundet virtuel afholdelse

176

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

15

Skoleledelsen:
• Corona på Trane – status – vi er fortsat under ‘Nødbekendtgørelsen’,
muligvis helt frem til sommerferien. 0.-4. kl. Tilbage fra på mandag d. 8.
februar. Øvrige klasser fortsat hjemsendte. (AU)
• Venter lige på retningslinjer – hvordan SFO skal planlægges, er usikker
– skoledagens længde er usikker. - hvordan den tabte læring indhentes
er også usikker.
• Ny ledelsesstruktur – processen (status) - ingen henvendelser fra forældrene.

Johanne

Dagsorden er godkendt

Formanden:
• Update af TEAMS filstruktur - Arthur gennemgik filstrukturen i teams og
status på årsplanen

177

Økonomi v/Birte Se bilag i
mappen

30
Regnskabet er ikke endeligt endnu – men et udkast er klar
Bilag - Rådighedsbeløb skoler gennemgået - meget uændret i forhold til sidste
år - usikkert om lejrskolerne gennemføres
•

•

Spørgsmål til rengøring - hvorfor den stadigvæk er en udgift for skolerne. Måtteservice er en del af det – ikke afklaret om den fjernes fra
skolerne driftudg. Et beløb er sat af til udgifter til opgaver i team ejendom
Budget undervisningsmidler gennemgået - fagudvalgene skal på sigt
kvalificere indkøb af taskebøger

Budget rådighedsbeløb 2021 blev godkendt
Budget for Regnbuen ogTrinbrættet gennemgået - en undring at pædagogerne
ikke har en aftale om computere til personalet
Tove har aftalen med næste gang
Det endelige regnskab for 2020 kommer på næste møde
Kort gennemgang af det foreløbige regnskab
Budget for kantinen kommer med på det næste FB-møde i marts

178

Lektions/time-fordelingsplan for de 3 skoleafdelinger (D/O)

15
Tistrup
Gennemgang af timefordelingsplanerne
Den forkortede skoledag vil skolerne gerne videreføre.
Horne
Gennemgang af timefordelingsplanen -skoledagens længde bliver ikke den
samme næste år - det var den i år
Thorstrup
Gennemgang af timefordelingsplanen
Forkortet skoledag vedtaget af bestyrelsen

179

Status på elev/børnetaltil- og afgang (O)

10

Siden sidst:
Tistrup - ingen ændringer endnu
Thorstrup – 2 nye elever på vej
Horne – en ny elev starter på mandag
Regnbuen – 15/2 er der et barn meldt ud
Trinbrættet - ingen ændringer
(fra sidst) Der laves et regneark til tallene som præsenteres hvert kvartal

180

Status fra PR-udvalg (O)

10
Debat omkring Facebook –
Johanne er ved at arbejde med en struktur for Facebook
Forslag til at der kommer hjælp udefra
PR- gruppen arbejder videre
Forslag til at Ann kommer med i gruppen

181

Eventuelt (O)

5 min.
Ikke noget til punktet

Kommende punkter

