Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde på 03.11.2021
Tidspunkt: kl. 17.15 - 19.15
Sted: Regnbuen i Horne
Mødeleder: Arthur
Referent:

Fraværende:

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?

218

5

Vi starter med rundvisning.
Næste møde er på Horne skole.

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

Inge, Gitte, Stephan
eleverne

Ingen bemærkninger.
219

220

221

Elevrådet (O)
Herunder lovgivning i forhold til
deltagelse fra alle
matrikler
Orientering (O) (D)
- Fra skoleledelsen
- Fra formanden
- Fra øvrige medlemmer

Suppleringsvalg til (D) (B)
fællesbestyrelsen for Stephan

10

Eleverne har en ret til at have en repræsentant. Men det er ikke et krav, at de er
til stede. Der er proces, for at afklare om eleverne ønsker deltagelse.

10

Tistrup har haft uanmeldt besøg af arbejdstilsynet. Der var ros og grøn smiley.
Børnehaven og skolen er ved at se på lokaler og indretning.
Horne oplever meget omtale, der er gode vinde om skolen og samfundet.
Der er uro i Thorstrup grundet sygdom blandt lærerne.
Sig dagtilbud oplever også uro mellem forældrene.

10

Overvejelser om et forældreskriv til hvad må man som organisation må dele.

?????????

Der sættes en afklaringsproces i gang om kantinen fremadrettet, når Helle stopper. Der skal ses på flere scenarier.

Andreas, Mia, Glenn og Birte

Stephan skal formelt skrive at han træder ud.
Det giver et suppleantvalg.

Birte og Arthur

222

223

Forkortet skoledag - ændring pr. 1. januar 2022 i
Horne og Thorstrup (D)
(B)
Bilag vedlagt
Tema - drøftelse opstart
“Hvad skal der stå i den
næste årsberetning”
Hvad vil vi stå for som bestyrelse og hvad vil vi arbejde med.

10

Birte gennemgår bilaget.
Der er opbakning til punktet.

60

Referat fra sidst
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?

Udskydes til næste gang.

Brainstorm gruppevis (20 min): Temaer der blev vendt
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??)

224

Status på elev/børnetaltil- og afgang (O)

10

Siden sidst:
Tistrup - 1 (friskole) - 2 (esbjerg) - 1 (Frello – flytning til Varde) og + 1 (Frello)
Thorstrup 0
Horne 0
Regnbuen -1 +1
Trinbrættet -1
Der laves et regneark til tallene som præsenteres hvert kvartal

225

Eventuelt (O)

Kommende punkter

5

Facebooksiden er oppe og køre. Den hedder “Trane Skole og Børneby”
Den administreres af forældrebestyrelsen.
Mødet udvides til kl. 20. Der er juleafslutning.

