Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde på Teams (virtuelt) 03.03.2021
Dato: 03/03 - 2021
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?

182

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

5 min

Dagsorden godkendt

183

Tid i de lokale afdelinger

0

Udgår denne gang grundet virtuel afholdelse

184

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

15

Skoleledelsen:
• Corona på Trane – generel status

Steffen

Ikke så meget nyt. Godt med det nye tiltag i f.t. trivselsgrupper, det er der brug
for.
Vi arbejder med test i forhold til elever, så vores setup er klar når de store elever starter igen.
Personalet kan testes to gange ugentligt på skolen, det er i gang. Dette gælde
også for dagtilbuddets personale.
Intern undersøgelse i forhold til det psykiske arbejdsmiljø her i corona-tiden viser det forventede, at alle er meget påvirkede på den ene eller anden måde.
Tove arbejder med afklaring omkring kommunale aftaler på IT området i dagtilbuddene. Forventes at være klar til næste møde.
Omtale af henvendelse fra forældreråd i 7. klasse om ønske om lejrskole.
Formanden:

185

Økonomi v/Birte Se bilag i
mappen

25
Regnskabet 2020
Regnskabet kort drøftet. Der er netop modtaget besked fra kommunen, at økonomierne pålægges en “formueskat” da der er en mango i kommunen, der skal
dækkes. Vi kender ikke beløbet, men bestyrelsen bliver informeret om beløbet,
når vi kender det. Regnskabet godkendt.
Budget 2021 for kantinen
Budgettet gennemgået. Efter en del drøftelser blev besluttet at budgettet tages
på næste møde.

186

Status på elev/børnetaltil- og afgang (O)

10

Siden sidst:
Tistrup – minus 1
Thorstrup – plus 1
Horne – 0
Regnbuen – 0
Trinbrættet - 0
Udkast til Excel ark gennemgået. Der arbejdes videre
(fra sidst) Der laves et regneark til tallene som præsenteres hvert kvartal

187

188

PR-udvalg (O/D)
Præsentation af udvalgets arbejde
Eventuelt (O)

Kommende punkter

20 min.

5 min.

Formålsdokument gennemgået og drøftet.
Gdpr problematikker omtalt, herunder mulige løsninger.
Der arbejdes videre i gruppen ud fra det beskrevne formål.
Farvel og tak til Henning, der går på pension pr. 1. april.

