
  

 
 

 

  Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde på 02.06.2021 
 

Tidspunkt: kl. 17.15 - 19.15 
Sted: Aula’en afd. Tistrup 
Mødeleder: Arthur 
Referent: Birte 

Fraværende:  
Mia,  
Johanne (kommer senere)  
Anne 
 
 
 

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? 

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

5 min Underskrift af gamle referater udskydes til næste fysiske møder 
 
Velkomst til ny afdelingsleder i Horne og Thorstrup – Jesper Debel Pedersen 

 

197 Tid i de lokale afdelinger 
 

20 • Året der gik?  

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

lemmer 

20 Skoleledelsen: 

• Corona- og generel status på Trane  
• Ansættelser og aktuel status 

 
Ny leder tiltrådt, se ovenfor. Ny leder ansat i dagtilbud Lone Munk Guldager, der 
starter midt i august. 
Allan bliver i perioden mere synlig leder i tilbuddene. To medarbejdere på hver 
matrikel varetager koordinerende funktioner. 
Vedr. Corona er vi på vej mod normale tider. 
 
 
Formanden: 

• Forældremøder august/september 
 

 



  

 
 

De forældrevalgte deler deltagelsen i de lokale afdelinger.  Lærerne skriver til 
de lokale forældrevalgte, der koordinerer hvem del tager. Husk at melde ud, så 
snart datoen er fastsat. 
 
Fra årshjulet:- mødeplanlægning. Vi fortsætter med mødetid første onsdag i 
måneden 17.15-19.15, med mulighed for forlængelse ved behov. 
  

• Buskørsel 
 
Der er kommet forslag om kørselsændring mellem Sig og Tistrup. Der sker æn-
dring i buskørsel, så der ikke bliver så stor ventetid. Ændringen vil træde i kraft 
fra uge 43, hvis den går igennem politisk 
 
Opnormering i Regnbuen, så der kan optages flere vuggestuebørn. Er politisk 
behandlet og besluttet. 
 

199 Formandens beretning? 15 Kort gennemgang af punkter til årsberetningen. Sendes til bestyrelsen, så det 
kan medtages på forældremøderne til efteråret.  
 
 

 

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

10 Siden sidst: 
 
Tistrup - + to elever  
Thorstrup - 0 
Horne - 0 
Regnbuen - +1 
Trinbrættet - 0 
 
Der laves et regneark til tallene som præsenteres hvert kvartal 
  
 

(Fra sidste møde) Hanne mangler antal 
af indskrevne elever pr. 1. Januar 2021 
fra skolerne. 
 
Fremadrettet gør vi det fra 5. sep. 
Punktet tages på igen næste gang, 
hvor tallene vil fremgå. 

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

15 Facebook platform er ved at være flyveklar. Faciliteres af bestyrelsen 
Der sendes vejledning ud til medarbejderne om, hvordan de får opslag ud. 

 

202 Eventuelt (O) 
 
 

5 min. Foto 
Bestyrelsens synlighed drøftet. Der arbejdes på at der kommer foto på medlem-
merne i hjemmesiden. På næste møde tages billede af alle medlemmerne. 
 
Ekstra midler 
 

 



  

 
 

 

 

Midler til fagligt løft i folkeskolen er modtaget og der arbejdes på at få lavet ind-
satser, så midlerne bruges inden deadline 1. juli. 
 
Ønske om princip omkring opførsel og god tone italesat af bestyrelsen. Medta-
ges som et punkt i bestyrelsen næste skoleår. Tema drøftelse på et fysisk 
møde.  
 
Opmærksomhed på at mappen med principper ajourføres både i teams og på 
hjemmesiden. 

203 

 

 

Socialt samvær og be-
spisning – afrunding på 
skoleår 21/22 

30 Alle  

 Kommende punkter 
 

 

  
 

 


