
  

 
 

 2  Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde den 06.04.2022 
 

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

Fraværende: Jesper, Mia, Stephan 
 
 

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 Referat godkendt  

2 Rundtur på matriklen 20 Udskydes  

3 Elevrådet (O) 
-  

10 Simon fra 7.årgang refererede på elevrådets vegne: 
9.klasse vil gerne afholde galla 
Det store elevråd har etableret postkasse (ros/ris) 
Elevrådsvæg med fotos på Tistrup skole 
De mindre elever (på Tistrup skole) sælger kager og overskud går til frikvarters-
aktiviteter 
Ønske om trampoliner - elevrådet undersøger priser samt ønsker om placering 
Forsøgt at italesætte muligheden for at beholde mobiltelefonerne (så de ikke bli-
ver taget fra eleverne). Elevrådet blev inviteret til at komme at fremlægge beho-
vet for at have deres telefoner. 

 

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

lemmer 

10 Fra ledelsen: 
Lone - leder af Regnbuen og Trinbrættet - har opsagt sin stilling fra d.d. 
Jesper tager sig sammen med Merete af Regnbuen.  
Helle (tidligere sfo-leder i Tistrup) har sagt ja til at bistå ledelse af Trinbrættet 
indtil ny leder er funder. 
Det forventes at have en ny leder klar til at tiltræde stillingen pr. 1/6. 
Karin Torp er konsulteret i forhold til at være pædagogisk anker i de to daginsti-
tutioner.  
 
Fra formanden: 

 



  

 
 

Forældrehenvendelse i Tistrup. Forespørgsel på cykelsti, som kommunen har 
tilsidesat økonomi til. Sammen med Tistrup erhverv- og borgerforening arbejdes 
der på at holde kommunalpolitikerne op på forslaget om et etablere cykelsti. 
Vejdirektoratet er inde over i forhold til at det er en vej i amtsregi. 
Ros til Jan for at møde op og fremlægge idéer og tanker. 
 
Fra øvrige medlemmer: 
Der blev spurgt ind til muligheden for morgentræning (fodbold) i lokalt regi. Tan-
ken er luftet for HTS, som er positivt stemt for tanken.  
Der følges op på dette punkt. 
 

5 Madordning fra “God 
mad” i Oksbøl.  

10 Ordningen er skudt i gang i Tistrup. Efter påske følger Thorstrup og Horne. 
 

 

6 Fællesbestyrelsesvalg 
2022 - Status 

10 Jan melder ud om valg til forældrebestyrelsen. 
 

 

7 Tilretning af SFO åb-
ningstider (O) (D) 

10 Tistrup SFO har været over-normeret i åbningstid, hvilket skal korrigeres. Åb-
ningstiden skal som følge heraf nedsættes med 15 minutter per dag.  
Jan skriver åbningstiderne ud, så FB-medlemmer er bekendt hermed.  
 

 

8. Lektionsplaner (O) (D) 10 Vedlagt som information og til eventuel drøftelse. 
Lektionsplanerne blev godkendt. 
 

 

8 Status på elev/børnetal- 
til- og afgang + gennem-
gang af elevoverblik (O) 
(D) 

30 Siden sidst: 
Jan Wittrup fortalte, at der er startet 6 ukrainske børn på Tistrup skole. Varde 
kommune har bestemt at elever på indskoling og mellemtrin kan/må starte på 
skolerne, dog skal overbygningselever (ukrainske) starte i modtagerklassen på 
10iCampus. 
Der følger økonomi med børnene til at kunne tilbyde dansk som 2.sprog. 
 
Tistrup: +6 
Thorstrup: uændret  
Horne: +1  
Dagtilbud begge steder: uændret 
 
Der laves et regneark til tallene som præsenteres hvert kvartal 
  
Status tages som et punkt på næste møde til dybere drøftelse. 
 
Jan luftede tanker i forhold til udvikling af elevtallet. Jan har set på potentialet 
og antallet, der har fravalgt Trane skole. Nysgerrig på hvorfor man har fravalgt 

Hanne opdaterer regnearket. 
 



  

 
 

Trane skole (særligt udskoling). Hvad er konkurrenceparametrene? Eftersko-
lerne tilbyder udlandsrejser med elever i udskolingen. Det er muligt at få midler 
via Varde kommune til at lave en udlandsrejse med eleverne. Varde kommune 
har en akkreditering, hvor det via ansøgning er muligt at få midler til at søge et 
ophold i et andet land med besøg på en skole i dette land. Jan tror, at en inter-
national-profil vil kunne styrke Trane skole, særligt i forhold til at holde på elever 
i udskolingen.  
Erasmus: skoleudveksling med besøg i/fra andre europæiske lande 
Job-shadowing: medarbejdere kan sendes ud i Europa for at se på undervis-
ning i andre lande 
E-twinning: en portal på nettet, hvor man har et samarbejde med andre skoler 
 
Jan fremlagde ‘Vision Trane’ (blev delt ud og orienteret til FB) 
Visioner og tanker blev drøftet. 
Positiv respons på den internationale profil samt tanker om virksomhedspraktik. 
Førskolegruppen i Horne er en del af morgensang på Horne skole.  
D. 20/4 er der ‘Hele Hus’-arrangement, hvor Jan vil dele tanker og idéer i for-
hold til ovenstående til Trane skole og børnebys personale.  
 
 

9 Eventuelt (O) 
 
 

5 Ok.  

10 Kommende punkter 
 

 

10 Kort drøftelse af nedenstående, der er resultatet af en hurtig brainstorm i efter-
året. Idrætstalentlinjen 
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 

“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 

 



  

 
 

 Underskrift 

 

 Underskrift/godkendelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Den gode opstart for forældre  
Fokus på de gode historier 
Mere tid til debat på møderne 
Ude certificering – dagtilbud.(hvad betyder det??) 
 


