
 
 

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 

DAGSORDEN 
 

Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave 
 

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

Deltagere:  
forældrerepræsentanter Anita, Claus,, Jens, Lars, Rosa, , Mathias, Niels 
elevrådsrepræsentanter  Amanda, Jasmin- 
medarbejderrepræsentanter Bodil 
skoleledelse  Søren, Per , Marianne 
 

Fraværende: ER: Amanda og Jasmin,  
forældrerep.: Glenn,  
personalerep.: Annie og Stinne. 

 

Ordstyrer:  Jens    Bager:  Rosa
  

 Punkter REFERAT 
 

74. 

 

Godkendelse af referat 

 
Underskrevet/godkendt 

    

 

75. 

 

Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

   

 

76. 

 

Nyt fra elevrådet 

 
Udsættes til næste møde 

   

 

77. 

 

Meddelelser / Sager 

- Skoleledelsen 

- Børnehaven 

- SFO, afdelingerne, klasser 

- Øvrige 

 

 
Skolefesten var præget af en god stemning. Alkoholfri og røgfri 
skolefest var ny, problemfri tradition. 
 
Skolen er p.t. uden sekretær. Der er stillingsopslag med 
ansættelsessamtaler mandag den 29-4-2019 med tiltrædelse hurtigst 
muligt.  
Der er positiv forståelse blandt personalet for den håndtering der er 
p.t. uden sekretær på skolen. 
 
Børnehaven 
Per arbejder med at opbygge struktur i dagligdagen i børnehaven. 
Der er god børne- og personalegruppe. Der er p.t. 3 fastansatte og en 
ny medarbejder i et mindre timetal. I førskolen er to medarbejdere 
meget positivt i gang med at arbejde et godt fællesskab sammen 
blandt de kommende børnehaveklasseelever. 
 
SFO 
Marianne M. fra SFO er ryg-opereret og starter op igen som 
gennemgående person i vores SFO. 



   
 

 

Der afholdes i maj endnu en aften-SFO. Der vil fremover være to 
aften-SFO´er. Børnene synes det er rigtig sjovt med aften-SFO. 
 
SKOLEN: 
Arbejder med åben skole. Der har været evaluering med 
Naturvidenskabernes hus ifht. DLF Seeds samarbejdet. Der er positiv 
evaluering. Fortsættes i næste skoleår. SJB mødes med direktøren i 
maj mhp. næste skoleår.  
 
Udlandsrejse for 8.årgang i uge 19, og lejrskole for 6. klasse også i uge 
19. 
Sidste skoledag er 24-5 for 9.klasserne.  
9.klassernes afgangsprøver starter med de skriftlige prøver 6-5 og fra 
27-5 er der mundtlige prøver frem til 21-6. Der er orientering om 
prøverne i klasserne mandag den 29-5 samt upload til forældre- og 
elevintra samme dag. Folder til elever og forældre om prøverne  
Der er indvielse af cykelbanen 24-5 som 3.klasse har arbejdet med 
design af sammen med Annika og Tine J. Rendegraveren er i gang 
med det praktiske arbejde med etablering af cykelbanen.  

   

 

78. 

 

Økonomi 

 
Gennemgang ved SJB og PB. 
Årsresultatet forventes at være positivt. Der er et oparbejdet 
underskud fra tidligere budgetår som skal være afviklet om tre 
budgetår. Der er enkelte poster der kan påvirke årsresultatet – 
herunder børnetal i SFO og børnehave, samt antallet af 
betalingselever i specialtilbud og almen driftsudgifter. Der er en 
særlig indsats ifht. at bremse for vikarforbruget og der er afskediget 
en husassistent. Øvrige tiltag er endvidere på områder hvor det søges 
ikke at påvirke løsningen af kerneopgaverne i negativ retning. 

   

 

79. 

 

Vikarforbrug 

 
Orientering ved MA 
 
Der er ønske om at se på udviklingen i vikardæknings-procenten. 
Punktet sættes på dagsordenen på et senere tidspunkt, så der også er 
mulighed for at vurdere effekten af de nyligt implementerede tiltag. 
Der er positiv respons ifht. intern dækning af vikaropgaver, samt at 
skoleledelsen også deltager direkte som vikarer. 

   

 

80. 

 

Forældretilfredshedsundersøgelse 

 
Oplæg ved Claus og Anita  
Fremhævelse af punkter: 

- Ro og orden 

- Trivsel, socialt klima og antimobning’ 
- Specifikke mål ifht. den enkeltes behov 

- Synlig ledelse 

- Fastholdelse af kommunikation mellem skole og hjem – 
herunder ifht. elevplanen 

 

Særligt fokus på aktive forældre og aktive klasseforældreråd. 



   
 

 

Elevinddragelse mhp. at de også fra elevernes perspektiv tager ansvar 
for ro og orden samt involvering. 
Forslag om at arbejde videre med idekatalog som senere kunne være 
bestyrelsens fundament for at udvælge hvad bestyrelsen vil arbejde 
videre med. 
 
Punktet tages op på næste møde. Herunder : 

- drøftelse af klasseforældrerådenes opgaver – herunder evt. 
retænkning af hvilken konkret opgave man har ifht. 
beskrivelse af funktionen med evt. ny betegnelse. 

- opfordring til at bestyrelsen skriver mails til formanden ifht. 
ideer til idekataloget. 

- Forslag om fast dagsorden til forældremøder.  
- tryg skoledag herunder som barn at kunne finde en voksen 

ved konflikter. 
- Brochure om hvad der forventes af forældre er tidligere 

anvendt på skolen. Måske skal der være tilsvarende dialog 
flere gange i skoleforløbet. Velkomstfolder til hver afdeling. 

 
Flere af de nævnte ting i oplægget varetages allerede af skolens 
personale og ledelse. 

   

 

81. 

 

Børneby og byggeri 

 

Orientering ved skoleledelsen 
Vi har fået streg-tegning over hvordan en kommende børnehave kan 
se ud - udleveret ved mødet. Der er p.t. drøftelse ifht. inddragelse af 
området over til bålpladsen til legeplads for børnehaven.  
Forældrerep. understreger at lydværn ved hegn og bevoksning bør 
indtænkes ifht. placering af børnehavens legeplads jf. naboer op til 
legepladsen. 
Det nuvær. stisystem vil blive ændret. 
Per tager kontakt til arkitekterne mhp. om der kan blive et møde med 
de berørte naboer, for at drøfte planerne. 

   

 

82. 

 

Eventuelt 

 
Fårups app er nu i luften: infoland i appstore osv – vælg Fårup.  
Her er en fælles platform for Fårups institutioner og foreninger samt 
virksomheder med kalender for begivenheder/events m.v. 
Man kan få et login, så kan man uploade ting selv. Henvendelse til 
Rosa. 
Nationale Test – skolen følger de ministerielle og kommunale 
retningslinjer.  
Regeringens 2020 plan er blevet udsat – jf. linjefagsdækning. 

   
83. Næste møde 

 

o Ordstyrer: 
o Bager: 
o Emner: 

Mandag den 27. maj 2019 kl. 18:30-20:30 
 
Jens 
Lars 
Punktet udgangstilladelse overbygningselever samt  
punktet forældretilfredshedsundersøgelse. 

 


