
  

 
 

 

  Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde på Teams (virtuelt) 05.05.2021 
 

Dato: 05/05 - 2021 
Tidspunkt: kl. 17.15 - 18.45 
Mødeleder: Arthur 
Referent: Tove 

Fraværende:  
eleverne 
 
 
 

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? 

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

5 min  
 
 

Godkendt 

190 Tid i de lokale afdelinger 
 

0  Udgår denne gang grundet virtuel afholdelse Referat 

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

lemmer 

20 Skoleledelsen: 

• Coronavirkeligheden på Trane  
• Ledelsesstruktur og aktuel status 
• Status på undersøgelse vedr. Psykisk arbejdsmiljø i Coronapandemien 
• Lejrskole er fortsat ikke tilladt – derfor udsat/aflyst 
• Kørselsudfordringer 

 
 
Formanden: 
 
 
 

- Genåbning fase 8: 
Skolerne starter op på mandag d. 10. 
Maj 2021. 
21. Maj forventes der at kom nyt igen 
vedr. Corona situationen. 
 

- Ledelsesstrukturen 
Ny afd. Leder ansat pr. 1. juni 2021 for 
Thorstrup og Horne skoler – Jesper 
 
Stillingsopslag for ny Daglig Leder for 
de 2 dagtilbud er på vej. Der foregår en 
god dialog om hvordan der kompense-
res for manglede ledelse i juni måned, 
frem til der kan ansættes en ny. 
 

- Status på undersøgelse 



  

 
 

Vendt på AMR møde, derefter i TRIO i 
de enkle afd. Og endelig i de enkle Te-
ams.  
Der er aftalt supervision ved en eks-
terne konsulent. Mødes skal være fy-
sisk. Trinbrættet og Regnbuen kontak-
tes for nærmere aftale. 
Evt. Juni måned vil de første møder 
kunne gennemføres, men det er der 
ikke en afklaring på endnu. Måske bli-
ver det først til august. 
 

- Lejrskoler 
Det er fortsat ikke muligt. Tur til august 
er aftalt i stedet for. 
 

- Kørselsudfordringer 
Thorstrup elever der skal til Tistrup har 
udfordringer vedr. Kørsel.  
Der er fokus på ringetider og en evt. 
Ændring så det passer med Arriva. 
Kommunen har ikke valgt at indsætte 
en ekstra bus mellem Thorstrup og Ti-
strup. Der ligger en bekymring om at 
eleverne vil vælge Varde grundet de 
dårlige busforhold. 
Et brev fra bestyrelsen hvor udfordrin-
gen fremlægges udarbejdes – udvalg 
Arthur og Mette. 
 
Mette skal mødes med kommunale re-
præsentanter for en fælles drøftelse om 
Thorstrup Børneby og et fælles område 
ved skolen, med ønske om hvordan der 
kan arbejdes videre med en fysisk 
sammenlægning af skolen og børneha-
ven. 
 
Video for TSOB er udskudt til efter 
sommerferien. 
 



  

 
 

TCO aftale for indkøb af f.eks IPads i 
dagtilbud er fremskaffet. Allan har den 
og tager den op i bestyrelsen igen. 

192 Økonomi  
 
Herunder Punkt fra sidst - 
Budget 2021 for kantinen 
 

30   
 
 

Trinbrættet har ved denne opgørelse 
underskud, der kigges ind i det midt 
maj ved ny prognose optælling og der-
efter tages der handling på det. 
 
Kantine budget gennemgås. Andreas 
har sammen med Helle fra kantinen 
gennemgået budget/regnskab helt til-
bage fra 2019.  
Ros til Helle, hun er et stort aktiv for 
TSOB. Helle har udarbejdet en liste 
over de opgaver hun har. Helle bidra-
ger også ved, at have haft 70 prakti-
kanter gennem de 17 år hun har været 
ansat. Desuden foregår der meget AKT 
arbejde i kantinen. 
 
Andreas giver et samlet overblik. 
 
Opgaven for Helle har forandret sig, 
særligt da Pedelordningen ændret sig. 
Derved er der kommet flere opgaver til. 
 
Beslutning: 
Der ønskes at få tallene skilt af, så det 
fremgår hvad der regnes ind under 
kantine og “Pedel” arbejde.  
 
Covid: 
393.000,- har vi lige fået ekstra retur til 
dækning af covid-udgifter i 2020. Bety-
der at vi har fået dækket de fleste af de 
ekstra udgifter i 2020. Beløbet er ikke 
medregnet i opfølgning pr. 31.03.2021  

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

10 Siden sidst: 
 
Tistrup – 0 
Thorstrup –0   

Hanne mangler antal af indskrevne ele-
ver pr. 1. Januar 2021 fra skolerne. 
 
Fremadrettet gør vi det fra 5. sep. 



  

 
 

 

 

Horne – 1 afgang 
Regnbuen – 38 bh. 5 vuggestue. (1 ny fra d. 17. Maj/ingen afgang) 
Trinbrættet - 41 bh. (ingen afgang eller tilgang) 
 
 
Der laves et regneark til tallene som præsenteres hvert kvartal 
  
 

Punktet tages på igen næste gang, 
hvor tallene vil fremgå. 

194  PR-udvalg (O/D) 
Præsentation af udval-
gets arbejde 

15 Eksempler på facebooksider vises: 
Ølgod Skole 
Ansager Skole 
Blåbjergskolen 

Formålsbeskrivelse er igen gennem-
gået i PR gruppen. De mangler et GO 
eller ikke GO. 
 
Der vedtages et GO for ny fælles of-
fentlig Facebook side for hele TSOB. 
Dog skal der drøftes/undersøges føl-
gende først: 
 
Hvem forventes af holde siden ved lige 
og hvem ligger opslag op. Denne drøf-
telse skal også være i bestyrelsen. 
Man skal være administrator af siden 
for at kunne ligge opslag op. 
 
Vi vil være nysgerrig på de øvrige Fa-
cebook sider hvad der ligger af ret-
tigheder i det. 
 
Der ligger en bekymring om, at  medar-
bejder kan komme til at ligge noget op 
der ikke er efter rettighederne. 

195 Eventuelt (O) 
 
 

5 min.   

 Kommende punkter 
 

 

  
 

 


