
 
 

Fårup Skole & Børneby, Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup • tlf. 89 15 40 80 • e-mail faarupskole@randers.dk 

Fårup Skole & Børneby 
skole, SFO og børnehave 

REFERAT af Fællesbestyrelsesmøde  
Fårup Skole og Børneby 

 

Dato:  25. februar 2019 kl. 18:30-20:30 

   

Deltagere:  
forældrerepræsentanter Anita, Claus,, Jens, Lars, Rosa, Glenn, Mathias 
elevrådsrepræsentanter  Amanda, Jasmin 
medarbejderrepræsentanter Annie, Stinne, Bodil 
skoleledelse  Søren (SJB), Per , Marianne 

    

Ordstyrer:  Jens    Bager:  Mathias
  

 Punkter  
 
64. 

 
Godkendelse af referat 

 
Godkendt 

    

 
65. 

 
Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt. Punkt 70 udsættes til næste møde. 

   

 
66. 

 
Uddannelsesparathedsvurdering 

 
Orientering ved UU-vejleder Jette Ravn om uddannelsesvejledning 
og parathedsvurderingen. UU følger en vejledningsplan og 
underviser samt vejleder i overbygningens klasser. Som UU-vejleder 
arbejder Jette fra midt i 8. klasse til og med 9.klasse med de elever 
der ikke er uddannelsesparate. Vurdering omfatter personlige, 
sociale og faglige kompetencer/krav. En fast procedure følges, for 
ikke uddannelsesparate elever sammen med deres forældre, hvor 
en plan udarbejdes mhp. at opnå uddannelsesparathed. Det er de 
ikke-uddannelsesparate der har ret til UU-vejledning.  Der ligger en 
vurdering i 8.klasse 1/12 og en revurdering 1/6 samt i 9. klasse 1/12 
og 1/6.  
Ikke uddannelsesparate ved udgangen af 9.klasse kan vælge et 10. 
skoleår eller at gå til optagelsesprøve. Andelen af ikke uddannelses-
parate kan også ses som et spejl på at UU og lærerne kan spotte 
dem nu. Stærke fællesskaber giver mødestabilitet og god trivsel, 
hvilket kan have en betydning. Skoletrætte unge kan opnå praktik 
en dag om ugen i en periode.  Jette anbefaler sin deltagelse også på 
7.årgang til forældremøde.  

 
   

 
67. 

 
Nyt fra elevrådet (ER) 

 
I dag har der været ER møde, hvor kostpolitikken er drøftet. Der er 
stadig elever fra 8. og 9. klasse der nogle gange drikker energidrik 
eller spiser usundt.  
ER har taget godt imod en skraldekampagne: Der bliver smidt skrald 
flere steder på skolen og ER foreslår, at der opstilles en 



   

 

 

skraldespand mellem busplads og stien. Forslag fra ER om 
flaskeindsamling og opsætning af oplysningsplakater.  
ER mener der er mindre fokus på aktiviteter for de store elever til 
skolefesten og de store ønsker en lounge uden forældre til 
skolefesten.   
ER er velfungerende og  har et højt engagement.  
Elevrådet ønsker at drøftelserne fra ER kommer ud i klasserne og  
orienterer tilbage til klassen i UUV ifht. hvad der er drøftet og om 
forslag.  
SJB undersøger nærmere vedr. opsætning af skraldespand og 
tømning. Fællesbestyrelsen spørger om ER sammen med MG kan 
finde frem til ideer til skolefesten. Hver årgang har hidtil haft ansvar 
for at bidrage med en aktivitet til skolefesten. 

   

 
68. 

 
Meddelelser / Sager 

- Skoleledelsen 
- Børnehaven 
- SFO, afdelingerne, klasser 
- Øvrige 

 

 
Skoleledelsen: 
Orientering om udvikling af vikarforbrug med nye vaner ifht. at se 
vikaropgaver som et fælles anliggende for personale og ledelse. 
Formålet er at spare på udgifterne til vikarer. Forslag om statistik 
for intern/ekstern vikar. 
 

Børnehaven: 
Førskolen starter 1-3 med 15 børn sammen med Anja Cramer og 
Mette Sunesen. Dorte arbejder med udeliv i børnehaven og også en 
dag ugentlig i førskolen. Børnehaven har fra 1/3 færre børn: 23. 
Annie deltager i et forløb mhp. at børnehaven opnår grønt flag. 
Børnehaven opnår grønt flag indenfor kort tid.  
 

SFO: 
På opfordring af børnene er der snart et Harry Potter tema. 
Bålmad er en succes. Der bliver en aftenSFO en aften i marts for 2. 
og 3. klasses elever. Der følger et opslag sidst i denne uge. Denne 
type aktivitet gentages 1-2 gange i løbet af forår/forsommer.  
Der er lavet en computer-spille politik med hhv. pige- og 
drengedage samt spilfrie-dage. Der må spilles 20 minutter ad 
gangen. Skærmtiden søges på også denne måde at blive minimeret. 
Der er tilgang af børn i SFO´en p.t. Der er i SFO fokus på at lave nye 
tiltag.  
 

Afdelinger og klasser:  
3. klasserne har lavet skuespil før ferien 
8.a har været på virksomhedsbesøg på DLF Seeds, skal til et 
arrangement for der at tjene til lejrskolen 
4.a har brugt præmien fra idrætsdagen til i fredags at tage på 
skattejagt på museum, biblioteket og skøjtebanen. 
5. og 6. klasse deltager i naturfagsmaraton i morgen - og har derfor 
haft naturfagsdage onsdag-torsdag-fredag i sidste uge. 
Mellemtrinnet har fastelavn på fredag – og i indskolingen på 
mandag. 
Der arbejdes med et nyt matematikspil som kun er åbent i 
skoletiden.  

   



   

 

 

 
69. 

 
Økonomi 

 
Orientering ved SJB og PB 

   

 
70. 

 
Vikarforbrug 

 
Udsættes til næste møde.  

   

 
71. 

 
Forældretilfredshedsundersøgelse  
 
Dokumentet findes på hjemmesiden under 
”Skolen” (ligger i bunden) 

 

 
Skole: 
Gennemgang ved SJB  
I maj skal der være formulerede handlinger på baggrund af denne 
undersøgelse. Det er bestyrelsen, med-udvalget og 
personalegruppen der i de respektive fora arbejder med dette.  
 

Fårup har en høj svarprocent: 72, hvilket understreger det store 
engagement hos forældrene. Samlet tilfredshed  ligger på ca 70 
procent, 0,1 procentpoint mindre end i 2015.  
 

Der er tilfredshed med lærernes og pædagogernes arbejde i 
stigende grad sammenlignet med undersøgelsen i 2015. 
Dog er der et mindre tilbageskridt ifht. at inddrage omverden/flytte 
undervisningen væk med 0,3 procentpoint sammenlignet med 
2015. 
Tilfredshed med barnets trivsel er stigende sammenlignet 
medskolen i 2015, hvilket også ses i samarbejdet mellem skole og 
hjem. Dog er der et muligt opmærksomhedspunkt ifht. del 
spørgsmålet at skabe ro og orden i klassen samt skabe et godt 
socialt klima, hvor kun halvdelen er tilfredse. 
Der er nedgang i tilfredshed med skolens ledelse og en markant 
nedgang ifht. tilfredshed med skolens fysiske rammer 
sammenlignet med skolen i 2015.  
 

Besvarelserne er indtastet i et priorteringskort, som kan anvendes 
til at udvælge indsatsområder. I prioriteringskategorien – hvor der 
er lav tilfredshed og høj betydning er ro og orden, begrænsning af 
mobning samt godt socialt klima. Endvidere at overvåge tilfredshed 
med ledelsen samt tilpasse ifht. adgang til dialog med ledelsen og 
fastholde tryg og glad. Der er mange forhold der ligger i feltet der 
handler om det, der ligges op til at fastholde. 
SJB orienterer om, at et fokus med de tiltag, som vi sætter i gang, er 
at højne elevernes udbytte og trivsel, og på den måde generere en 
højere grad af tilfredshed i forældrekredsen. 
 

Der er i de åbne svar nogle uddybende ting. Claus rundsender disse 
udsagn til bestyrelsen.   
Der er forslag om at også se nærmere på hjælp til lektier og 
fordybelse. Der er forslag om at arbejde med læringsmiljø via de 
fysiske rammer samt lektier og fordybelse.  
 

SFO: 
83 % af SFO forældrene har besvaret undersøgelsen med en høj 
score på tilfredshed. Aktiviteter i SFO´en er der ca 10 procent der 
ikke er tilfredse, med kommentarer i kommentarfeltet. SFO har 



   

 

 

taget hul på netop at arbejde med dette.  
Personalets faglige niveau er der en lille lavere tilfredshed med 
sammenlignet på kommuneplan. 
Der er generelt en god tilfredshed, der ligger over det kommunale 
gennemsnit. Der er igangsat en indsats ifht. aktiviteter og 
inddragelse af forældre på baggrund af undersøgelsen.  
Der er 28 procent der er utilfredse med SFO taksten.  
 
Arbejdsgruppe nedsættes ifht. forslag til konkrete tiltag:  SJB, Claus 
og Anita udarbejder et udkast som danner grundlag den 25-4 for 
bestyrelsens videre arbejde med undersøgelsen. 
Frem til 15-3 kan de bestyrelsesmedlemmer, der i øvrigt ønsker at 
være med i arbejdsgruppen melde sig til Claus.  

   

 
72. 

 
Eventuelt 

 
Børneby: Orientering om flytning af børnehave og byggeri 
Der har været et indledende møde med arkitekterne mere, hvor 
også to lærere samt repræsentanter fra ungdomsklubben deltog. 
Der er møde igen på mandag kl 13-1430, hvor også Rosa og Mathias 
deltager fra bestyrelsen. Der ligger en formidlingsopgave ifht. at få 
fortalt den gode historie via klubpersonalet til de unge.  
 
Mia Aabenhus kan kontaktes ifht. den private juniorklub, der også 
ønsker også at blive inddraget. 
 
Der er nye tegninger undervejs vedr. børnehavens flytning til den 
nuværende indskolingsfløj, hvor der er revurderet hvad der kan 
skabes ud fra den økonomi der er til rådighed.  

   

73. Næste møde 
 

o Ordstyrer: Jens 
o Bager: Rosa 
o Emner: 

Torsdag den 25. april 2019 kl. 18:30-20:30 
 
 
 
Vikarforbrug; Børneby og byggeri 

 


