
  

 
 

 

 

 



  

 
 

  Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde på 02.03.2022 
 

Tidspunkt: kl. 17.15 – 19.15 
Sted: Trinbrættet 
Mødeleder: Arthur 
Referent: Birte 

Fraværende:  
 
Stephan, Glenn, Johanne, Andreas 
elevrådet 

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? 

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

5 Dagsorden godkendt og referater fra møderne i januar og februar underskrevet. 
Rækkefølgen på dagsordenpunkterne flyttet, da vi starter med punkt 5. 

 

2 Rundtur på matriklen 20   

3 Elevrådet (O) 

-  
10 Video fra elevrådet. Fortælling om tiden efter corona.  

I Tistrup undersøges i forhold til pris på trampoliner, samt mulighed for skolefest 
på alle årgangen. Der undersøges om, der kan skal ske lempelser i forhold til 
mobiltelefoner. 
 

 

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

lemmer 

10 Fra ledelsen: 
Nye SFO leder ansat i Tistrup, da Helle går på efterløn. Han starter 1. april og 
der er et lille overlap med Helle. 
Forældrehenvendelse om overgangen ved Vardevej til skolen i Tistrup omtalt. 
 
Fra formanden: 
 
 
Fra øvrige medlemmer: 
 
 

 

5 Madordning fra “God 
mad” i Oksbøl. Anne 
Mette Hansen præsente-
rer maden 

20 Præsentation af ordningen. Der skal være bestilling fra 30 børn til en matrikel 
før det på den lange bane er rentabelt og mad kan leveres. Mia tager det videre 
i arbejdsgruppen. Der kommes med oplæg til næste møde, hvor der træffes be-
slutning.  

 



  

 
 

6 Fællesbestyrelsesvalg 
2022 - Status 

10 Der arbejdes på tidslinje, som præsenteres. Der er netop kommet materiale fra 
forvaltningen. Valget skal være afsluttet i juni måned.  
Der udarbejdes en flyer, om fællesbestyrelsens arbejde. Denne forventes ud-
sendt inden påske. Udgives som udgangspunkt på aula og facebook. Det over-
vejes om der også skal trykkes fysiske flyers. 
Der er opbakning fra bestyrelsen til det fortsatte arbejde.  
 

 

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

5 Siden sidst: 
 
Tistrup: +2 (+2 i 6.kl., +2 i 8.kl., -2 en i hhv. 0. og 5.kl. flytter til Varde) 
Thorstrup 0 
Horne 1 og 1 på prøve i 34éren  
Dagtilbud begge steder – regnbuen +2, trinbrættet 0 
 
Der laves et regneark til tallene som præsenteres hvert kvartal 
  
Status tages som et punkt på næste møde til dybere drøftelse. 
 

Hanne opdaterer regnearket. 
 

8 Strategi-lørdag 
Jan fremsætter datofor-
slag 
 

10 Fortsættelse fra sidste møde. Der rundsendes datoforslag. 
 

 

9 Eventuelt (O) 
 
 

5 intet  

10 Gennemgang af budget 
for året 2022 

20 Budget over driftsmidler i Regnbuen og Trinbrættet for 2022 fremlagt og god-
kendt med en bemærkning om, at man fremadrettet bør overveje at afsætte 
midler til vedligehold af legeplads. 
Budgetopfølgning for hele Trane Skole & Børneby pr. Ultimo februar kort gen-
nemgået. Det ser fornuftigt ud med undtagelse af Trinbrættet, hvor børnetallet 
er så lille, at det ikke muligt at få en rentabel drift. Der arbejdes videre med 
dette. 

 

11 Kommende punkter 
 

 

10 Kort drøftelse af nedenstående, der er resultatet af en hurtig brainstorm i efter-
året.  
Hvordan prioriterer vi, hvor er energien. 
Første punkt der arbejdes med er “De gode historier” Udgangspunkt tre skarpe 
fra fællesbestyrelsen. Jan og Arthur arbejder med input øvrige medlemmer sup-
plerer. Historierne deles på facebook. 
 
 
Tema - drøftelse opstart 

 



  

 
 

 Underskrift 

 

 Underskrift/godkendelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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 
Ude certificering – dagtilbud.(hvad betyder det??) 
 



  

 
 

 
 

 


