
  

 
 

Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde den 07.09.2022 
 

Tidspunkt: kl. 17.15 – 19.15 
Sted: Tistrup 
Mødeleder: Andreas 
Referent: Birte 

Fraværende:  
Elevrådet: Alle 
Forældre: Dana,  
Medarbejdere: Lene 
 
 

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 Godkendt  

2 Elevrådet (O) 
-  

 Udgår, der er ikke afholdt valg endnu.  

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

lemmer 

10 Fra ledelsen: 
Personaleorientering Horne 
Buskørsel ved valgfaget madkundskab – udfordring vendt 

Fra Formanden: 

Udfordringer med den bygningsmæssige stand i Horne – der undersøges nær-

mere med team ejendomme. 

 

 

4 Præsentation af forældre i 
Fællesbestyrelsen 

15 Kort præsentation af de enkelte medlemmer både forældre og ansatte.  

5 Mødestruktur/ 

Tavshedspligt  
Arbejdsdag? 

10 Godt med tidsangivelse som rettesnor.  
Afbud sendes til formand eller alternativt til skoleleder og gerne i god tid. 
Kort orientering om tavshedspligten.  
Vigtigt at vi kommer rundt på de forskellige matrikler til møderne. Nok primært 
skolerne af hensyn til faciliteterne på de enkelte matrikler. 
Arbejdsdag en lørdag eller søndag omtalt. Der arbejdes med en dato af for-
mand og skoleleder. 
 

 



  

 
 

6 Gennemgang forretnings-
ordenen 

10 Forretningsorden kortgennemgået. Der er ikke behov for ændringer, så den fort-
sætter uændret. 

 

7 Forældremøder opfølg-
ning og forbedringsforslag 

10 Tilbagemelding fra forældremøderne angående madordningen, er det noget 
blandet. Der italesættes fra nogle forældre utilfredshed med kvalitet og pris. Der 
er en oplevelse af at der i eks. Horne er der meget få bestillinger er oplevelsen. 
Forslag om at elevrødderne laver mad undersøgelse blandt elever. Der arbej-
des videre med evaluering mm. Af madordningen. 
Opfordring til at bestyrelsen koordinerer emner/indhold man tager med på for-
ældremøderne. 
  

 

8 Fokusområder for 
2022/23 

30 Der er ønske om plads til at prioritere fokusområder. Der er åbenhed for forlæn-
gelse af enkelte møder ved behov. 
Temaer der bliver omtalt er – medarbejdernes trivsel (APV’en), niveauhold til 
indskolingen i Tistrup, kommunikation med forældrene (synlighed),  

 

9  Trafikprincip 30 Tidligere udarbejdet princip kort drøftet. Der laves forslag til princip som Mia og 
Hanne står for.  

 

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

10 Skoleområdet elevtal 5. september 2022 
Tistrup:  
Skole 270 i alt 
SFO 75 
Juniorklub 44 
Thorstrup:  
Skole 85 i alt 
SFO 40 
Juniorklub 37 
Horne: 
Skole 70 i alt 
SFO 48 
  
Dagtilbud begge steder:  
Trinbrættet: 31  
Regnbuen: 49 børn incl. 11 vuggestuebørn 
 

Hanne opdaterer regnearket. 
 

11 Eventuelt (O) 
 
 

5 Juniorklub omtalt. Det undersøges om Horne elever evt. Må deltage i juniorklub-

berne i hhv. Tistrup og Thorstrup, da der ingen klub er i Horne 

 

12 Kommende punkter 
 

 

10  
Tema - drøftelse opstart 

“Hvad skal der stå i den næste årsberetning” 

Hvad vil vi stå for som bestyrelse og hvad vil vi arbejde med. 

 

 



  

 
 

 Underskrift 

 

 Underskrift/godkendelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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??) 
 
Formand og skoleleder arbejder med ovennævnte punkter fra foråret, så det 
inddrages som fokuspunkter. 
 



  

 
 

 
 

 


