Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde på 05.01.2022
Tidspunkt: kl. 17.15 - 18.00 +
18.00-18.30 for arbejdsgruppe
om kantinen (Andreas, Glenn,
Mia, Arthur, Birte og Jan)
Sted: Virtuelt
Mødeleder: Arthur
Referent: Birte
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?

Elevrådet.
Mette, Mia, Stephen, Gitte

1

Godkendelse af dagsorden (B)
Underskrift af referat

5

Dagsorden godkendt

2
3

Velkomst til Jan
Elevrådet (O)
Orientering (O) (D)
- Fra skoleledelsen
- Fra formanden
- Fra øvrige medlemmer

10
0

Kort præsentation.
udgår

10

Skoleledelsen:
Omtale af corona opstart. - vi starter stort set som vi afsluttede med.
¨Formanden:
Fem møder tilbage i skoleåret. Vi skal have aftalt hvad der er vigtigt at prioritere.

5

Kvalitetsrapport 20.21 for
skolevæsenet i Varde
kommune

15

6

Fællesbestyrelsesvalg
2022

10

Fortroligt bilag fra forvaltningen vedlagt. Der skal sendes udtalelse fra fællesbestyrelsen senest 19. Januar i henhold til vedlagte udtalebrev,
I tilknytning er vedlagt bilag på skolens undervisningsmiljørvurdering fra september 2021.
Kvalitetsrapporten kort drøft. Der er ikke noget specielt at bemærke. Andreas
samler bestyrelsens ord, og sender det til Jan, som sender høringssvar ind.
Gennemgang af tidsplan (bilag), herunder afklaring i forhold til hvem der er på
valg. Stephen, Arthur, Glenn, Hanne, Mette er på valg og skal afklare om de
ønsker genvalg inden næste møde.

4

Drøftelse af om der i forlængelse af drøftelserne på sidste møde skal udarbejdes en fællesbestyrelsesfolder til brug for valget. Der er opbakning til folder, der
kommer hjem til alle hjem.
Nedsættelse af arbejdsgruppe Glenn og Arthur laver folder.
7

Status på elev/børnetaltil- og afgang (O)

5

Siden sidst:
Tistrup +1 (tilflytter) - 1 (Lykkesgård)
Thorstrup 0
Horne 0
Regnbuen + 1
Trinbrættet + 3 og –1 netto + 2
Der laves et regneark til tallene som præsenteres hvert kvartal
Hanne opdaterer regnearket.

8

Eventuelt (O)

5

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??)

