Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde på 01.12.2021
Tidspunkt: kl. 17.15 - 20.00
Sted: Horne Skole
Mødeleder: Arthur
Referent:
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?

226

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

30

Vi starter med rundvisning.

Vi har været rundt og set hele skolen,
Mette forsvandt kortvarigt.

227

Elevrådet (O)
-

10

Der er en rigtig fin video fra elevrådet, hvor de fortæller om siden sidst.
En forventningsafstemning.
Eleverne ønsker en postkasse til info.
Flere fællesdage mellem eleverne.
Fælles løb, gerne med indsamling til et godt formål.

Lasse har lavet videoen.

228

229
230

Orientering (O) (D)
- Fra skoleledelsen
- Fra formanden
- Fra øvrige medlemmer
Ny skoleleder
Fællesbestyrelsens opgaver – Arthur kommer med
oplæg
Hvad må vi
Hvad må vi ikke
Hvad skal vi
Hvad kan vi

Elevrådet, Johanne, Stephan, Andreas

20

10
30

Ved næste bestyrelsesmøde skal der være konkret, hvis de søger hjælp og vejledning.
Bestyrelsen giver fuld opbakning, men det er dem som skal have drivkraften.
Der er orientering fra de forskellige institutioner.
Formanden orienterer om uro i forældregruppen i Sig.

Orientering om ansættelse af Jan.
Arthur har lavet et oplæg om det at være fælles bestyrelse.
Der følges op på om der er styr på de opgaver og forventninger som er til en
fællesbestyrelse.
Deles i Teams gruppen for fællesbestyrelsen.

231

Status på elev/børnetaltil- og afgang (O)

10

Siden sidst:
Tistrup - 1 (Kolding) - 1 (Blåbjerg) - 1 (efterskole)
Thorstrup 0
Horne +2 (0 klasse og 2 klasse)
Regnbuen +5
Trinbrættet -1
Der laves et regneark til tallene som præsenteres hvert kvartal

232

Eventuelt (O)

5

Omlægning af skoledag i Horne? Der er opbakning til dette.
Hjemmesiden skal opdateres i forhold til foto og kontakt.
Juleafslutning med lidt mad kl. 19.00

Kommende punkter
Tema - drøftelse opstart
“Hvad skal der stå i den næste årsberetning”
Hvad vil vi stå for som bestyrelse og hvad vil vi arbejde med.
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??)

Der tilbydes noget opsyn på dagen op
til påske.

