Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde på 06.10.2021
Tidspunkt: kl. 17.15 - 19.15
Sted: Aula’en afd. Tistrup
Mødeleder: Arthur
Referent: Lone
Dagsorden

Fraværende:

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?

210

5 min

Arthur orienterer om at tidligere referater skal underskrives.
Elevrådet skal have et punkt.

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

Jesper, Johanne, Mette, Stephan,

Glen – inputs til forældremøde
Det er nogle forældre der har udvist en frustration over at, når man har børn på
to matrikler i Trane, at der er forskellige måde det gøres på. At der bruges den
samme platform, således at det gør bl.a. lektie udmeldinger kommer samme
sted. Birthe fortæller at det er under udvikling.
Der fremstilles at de i overbygningen bevidst ikke servicerer børnene med funktionen vedr. Lektier. Christel fortæller at funktionen md at eleverne selv kan notere heller ikke eksisterer i meebook, som de bruger til ugeplaner.
Mia- er nysgerrig på det der står under kommende punkter.
Den tages under punkt 216

211

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

10

Dagsorden godkendt.
De har været samlet i ansættelsesudvalget, og stillingsopslaget er ved at blive
finpudset.
Udvalg af ansøgere er først når den nye skolechef er tiltrådt.

Arthur og Birthe tager “en snak” om
hvad der skal ske med Stephan.

Der har tidligere været arbejdet på transporten fra Sig til Tistrup – det skulle der
være styr på fra uge 43.
Birte modtager en mail fra en forælder der udtrykker frustration i at hans barn
kommer for sent i skole. Det drejer sig om, at bussen holder på parkeringspladsen 3 min efter ringetid. Kørselskontoret vasker hænder og siger det er “Tistrups skyld”.
Labyrinten er flyttet og der er sagt “pænt farvel”. Lokalerne er erobret.

212

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

15

Johanne arbejder på at lave en separat side hvor der er mere “lovligt” at dele.

213

Økonomiopfølgning - herunder
-Ressourcetildeling 5.
september
´-Socioøkonomi

15

Den er gennemgået

214

Status på elev/børnetaltil- og afgang (O)

10

Siden sidst:

Vi laver en overordnet Facebookside
fra fællesbestyrelsen

Tistrup - +1 og - 1
Thorstrup -.0
Horne - .+2
Regnbuen -.+2
Trinbrættet - -2
Der laves et regneark til tallene som præsenteres hvert kvartal

215

216

Besøg på alle matrikler Drøftet på mødet i september, mangler afslutning.
Tema - drøftelse opstart
“Hvad skal der stå i den
næste årsberetning”

10

Der bliver drøftet at vi vil rundt på alle fem matrikler

50

Arthur sørger for praktikken
næste gang er i Regnbuen
Arthur har et ønske om at vi går i dialog omkring hvad der skal stå i en årsberetning.
Hvad kunne vi tænke os at arbejde med, hvad kunne vi tænke os at drøfte?
Brainstorm gruppevis (20 min): Temaer der blev vendt

VEDTAGET – Arthur søger for praktikken

Hvad vil vi stå for som bestyrelse og hvad vil vi arbejde med.

217

Eventuelt (O)

Facebook
Ambitionsniveau
Gdpr drøftelser
Den gode tone
Den gode opstart for forældre
Fokus på de gode historier
Mere tid til debat på møderne
Mad i dagtilbud – fra kantinen
Ude certificering – dagtilbud.(hvad betyder det??)

5 min.

Elevrådet:
Tistrup repræsenterer hele Trane, det er overbygningen der gør det.
Elevrådet skal klædes på til at kunne tale Horne og Thorstrups stemme også.
I dag er det Marco fra elevrådet tilstede, det vil det ikke være hver gang, det vil
være skiftende repræsentanter.
Marco fortæller:
Han medbringer en planche, hvor elevrådet har nogle ønsker for hvad de gerne
vil arbejde med. Planchen og ønskerne er kun møntet på overbygningen.
Overnatning overbygningen
Ikke aflevere mobiler
Flere møbler
Idrætsdag
Nye stole
Sofa i klassen
flere fælles klasser
Kridt – alle farver
Mål, Bolde, evt.
Samlede fysiktimer
Købe i kantinen – uden bestilling
Snack automat
Postkasse til ideer
Regler for Sofa
Flere ure
Puder ved pufferne
Bordtennisbat + bolde
Ting i fysik
Trampoliner i jorden

Som punkt til næste møde.

Basketkurve
Nye Spil
SKOLEFEST!!!!!
Der bliver drøftet lidt hvad Marco finder mest relevant – blandt andet ordningen
omkring at købe i kantinen – at det meget gerne må være uden bestilling.
Marco fortæller at det for nogen er et problem hvis man glemmer at bestille maden hjemmefra, så kommer nogle i skole uden mad.
Det er et ønske at det bliver et fast punkt.
Andreas – punkt til eventuelt
Info om personalets sygemeldinger - Ledelsen må ikke informere

Kommende punkter

Ønske om princip omkring opførsel og god tone italesat af bestyrelsen. Medtages som et punkt i bestyrelsen næste skoleår. Tema drøftelse på et fysisk
møde.

