
 
 

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 Børnehave 
 

Dato:  27. maj 2019 kl. 18:30-20:30 

   

Deltagere:  
forældrerepræsentanter Jens, Anita, Rosa, Mathias, Niels 
elevrådsrepræsentanter  Louise 
medarbejderrepræsentanter Stinne, Anni, Bodil 
skoleledelse  Søren, Per , Marianne 
 

Fraværende:  Claus 
 

Ordstyrer:  Jens    Bager:  Lars  
 Punkter REFERAT 
 
84. 

 
Godkendelse af referat 

 
Godkendt 

    

 
85. 

 
Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

   

 
86. 

 
Nyt fra elevrådet 

 
Der har været en fodboldturnering dagen efter skolefesten 
arrangeret af elevrådet. Turneringen gik godt.  
Sidste skoledag gik fint. 
Der ønskes nye udefaciliteter – bord/bænkesæt til 
overbygningseleverne. Måske også små mål til boldspil i den store 
skolegård.  

   

 
87. 

 
Meddelelser / Sager 

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

 

 
Sidste skoledag var en fin dag, 9.klasse håndterede dagen fint og var 
søde mod de yngre elever. Der var en god stemning. 
9.klasseseleverne spiste frokost i Randers med deres lærere.  
Enkelte elever fra en af klasserne spillede højt musik, hvor ledelsen 
greb ind da dette fortsatte uden for skolens område i skoletiden. 
 
Skolen har ansat en ny sekretær Jette Andersen. Jette starter mandag 
den 3-6. 
 
Anita fra bestyrelsen har haft møde med Søren om et nyt tiltag med 
at bruge frivillige kræfter blandt folk i Fårup, som ønsker at være 
frivillig og f.eks. tilbyde sig til læseaktiviteter/oplæsning eller andre 
meningsfyldte aktiviteter. Det vil ikke være aktiviteter som erstatter 
lærernes eller pædagogernes aktiviteter. Der arbejdes videre på 
dette. 
 
Cykelbanen 



   

 

 

Den blev indviet i fredags af vores 2.viceborgmester Fatma Cetinkaya. 
Der var kage og sang til indvielsen.  Der er doneret bmx cykler, som er 
i containeren indtil der er lavet sikring på dem. 
 
Byggeproces 
Der er fundet en til at forestå hele byggeprocessen og Per er indkaldt 
til første møde i næste uge. Der har været afholdt møde med 
naboerne for 2 uger siden samt i dag om legepladsen. Det er ikke 
hele det grønne område der inddrages. De trafikale forhold for 
Gøgevej og Vibevej har været debatteret. Beboerne på Vibevej 
generes af forældrekørsel, hvor der køres ned for enden af Vibevej og 
sætte børn af. Vibevej er kommunal vej. Ad Gøgevej generes 
beboeren af, at forældre-biler ofte holder ud for husene. 
Det forventes at kommende grus-parkeringsplads vil være afsæt-
ningsområde hvor forældre transporterer elever til og fra skole. Kan 
en indkørsel i en ende af grus-pladsen og en udkørsel i den anden 
ende være en løsning? 
Infrastrukturen indgår byggeprojektets midler. Skiltning og 
information fra skolens side om hvor der henstilles til at der parkeres 
og er kort holdeplads ved aflevering og hentning af elever i bil bør 
derfor være første tiltag. Arkitekten undersøger muligheden for at 
opnå skiltning. Ved stien opsættes der bomme for at undgå 
knallertkørsel. Kan der etableres busholdeplads ved hallen for at 
aflaste villavejene? Per tager det med til næste møde med 
arkitekterne. 
 
Mellemrumstilbud 
I skoleåret 19-20 etablerer skolen et mellemrumstilbud. Der bliver tre 
medarbejdere, der varetager opgaver i mellemrumstilbuddet. Det er 
et tilbud rettet til alle skolens elever, men som tager udgangspunkt i 
elever fra overbygningen.  
Mellemrumstilbuddets elevgruppe vil være elever, som har svært ved 
at være i undervisningen uden støtte eller som i en periode behøver 
at være i en mindre sammenhæng. Skolen har fået støtte og hjælp i 
opstarten af en specialundervisningslærer fra en specialskole.  
De tre medarbejder i mellemrumstilbuddet betales af en ekstra 
bevilling, som skolen har fået.  
Mellemrumstilbuddet er et tilbud, hvor det er aftalt mellem skole og 
hjem, at eleven er i mellemrumstilbuddet.  
Mellemrumstilbuddet placeres i Aktivitetshuset. Her er der 
køkkenfaciliteter som også kan anvendes ved behov.  
Mellemrumstilbuddets formål er at støtte op om elever, der er 
udfordret i læringsfællesskaber, hvor klassen er den væsentligste. 
 
Klassesammenlægning 
Søren har haft et møde med 7.klasses forældre, hvor klasserne 
sammenlægges. Der var en forståelse for at der oprettes kun en 
8.klasse, da skolen ikke tildeles midler til 2 klasser på årgangen i 
skoleåret 19-20. 
Der blev redegjort på mødet om hvorledes der støttes om 
sammenlægningsprocessen samt opstart efter sommerferien. 



   

 

 

 
Børnehaven 
Har haft besøgsuge i sidste uge med mange besøg i børnehaven. 
Enkelte børn har ikke haft besøg. Flere har haft mere end et besøg. 
Besøgende har haft plante med, som bagefter blev plantet. 
De store elever var søde da de var i børnehaven og uddele karameller 
til sidste skoledag for 9.årgang. 
 
Skolen 
Indskolingen har været på tur til Verdenskortet. Det var en dejlig tur.  
Mellemtrinnet har billedkunst for 4. og 5. klasse indkaldt til møde på 
onsdag til et ”klimamøde”, som starter med en sang de har lavet om 
dette tema. 
6. klasse har været på lejr i Skagen, en god lejrskoletur. 
Skoleåret afsluttes med idrætsdag tirsdag og klasselærerdag torsdag i 
den sidste uge op til ferien.  
8.klasse har været i Berlin. En god tur. Eleverne fik set en masse 
seværdigheder.  
Personalet er i fuld gang sammen med ledelsen om fagfordelingen til 
næste skoleår.  
 
SFO 
Har aften SFO igen den 13. juni. Det regner vi med bliver lige så stor 
en succes som sidste gang. Der er vedtaget en lov om at de yngste 
elever ikke skal have så lang en skoledag næste skoleår og derfor får 
en indvirkning for SFO – måske får flere brug for en SFO plads. 

   

 
88. 

 
Økonomi 

 
Gennemgang ved Søren.  
I skolens økonomi er det en præmis at der er et bestemt antal af 
elever i specialundervisningstilbud, hvor skolen er betalingsskole. 
Flere tiltag har fundet sted: to tidsbegrænset ansatte stopper, en 
medarbejder flytter til København og en anden medarbejder har 
valgt at stoppe af andre årsager. Dette bevirker at der er færre 
udgifter til løn sammenlignet med forrige skoleår. 
Endvidere indfører skolen nyt ringetidssæt med flere pauseminutter 
til elevpauser fra august 2019, hvilket også indvirker på skolens 
økonomi. 
Børnehaven har et lille overskud nu.  
SFOs prognose er et overslag med et forventet antal indmeldte 
elever.  

   

 
89. 

 
Frikvarter og udgangstilladelse 

 
P.t. har 8. og 9. årgang udgangstilladelse, hvilket også fremgår af 
hjemmesiden under ”Værdier”/Regler/Frikvarterer. 
 
Der er en del affald som elever henkaster på vej tilbage fra Spar i 
forbindelse med udgangstilladelse. Der er forslag om at man som elev 
på 8.årgang har ansvar for skoleboden i overbygningen uanset 
klassens økonomi til lejrskole. Læring i at have skoleboden kan være 
en vigtig del og kan også indgå i skoleboden – eksempelvis i 



   

 

 

matematik ifht. udregninger.  
Tidligere har forældre arrangeret pizzabagning o.lign i weekends til 
skoleboden. Eleverne finder det hyggeligt at gå frem og tilbage til 
Spar i frikvartererne. Elevrådet har drøftet udfordringen med affald. 
Punktet tages op igen efter sommerferien i bestyrelsen. 

   

 
90. 

 
Forældretilfredshedsundersøgelse 

 
Oplæg ved Claus og Anita  
Gennemgang ved Søren, som har sammenfattet et samlet resume 
som fremsendes til politikerne.  
 

   

 
91. 

 
Nyt skoleår 

 
Gennemgang v. Søren. 
Ledelsen og undervisningspersonalet har besluttet, at vi i det 
kommende skoleår laver en temauge med et forskønnelsestema for 
at løfte undervisningsmiljøet. Skolen fylder 60 år i næste skoleår. Der 
er derfor et ønske om at lave endnu en studieuge i vinteren om 
projektarbejde, hvor alle skolens årgange vil arbejde 
projektorienteret. De ældste klasse arbejder i forvejen med 
projektopgaven. Det påtænkes at der i forbindelse med det 
projektorienterede fokus bliver et forældrearrangement, hvor 
eleverne præsenterer dette. 
Skolen planlægger, at skolefesten flyttes i den sammenhæng til 
efteråret – til slutningen af september/starten af oktober. Dermed er 
tanken, at der to gange årligt er arrangementer, hvor forældrene 
kommer op på skolen. 
 
Der ændres på ringetiderne i næste skoleår, hvor elevernes 
frikvarterstid øges. Det nye ringetidsæt muliggør at der er kort pause 
mellem alle lektioner. Den øgede pausetid for eleverne giver en 
mindre tid til den understøttende undervisning.  
Der bliver en 10-pause og en 12-pause hvor de to frikvarterers 
længde bliver 30 minutter.  Her bliver der fokus på det gode 
frikvarter og frikvarters agenter – dette er under udvikling – bl.a. med 
pædagogernes faglighed. 

   

 
92. 

 
Eventuelt 

 
Fra mødet i skolerådet – handlede om BDO rapporten og hvordan 
skoleøkonomien er i kommunen samt nye beslutninger for 
specialundervisningsområdet. De to specialskoler omstruktureres. 
AULA som erstatter Skoleintra: alle bestyrelser ønsker fælles 
retningslinjer om hvordan der kommunikeres/bruges AULA lokalt. 
Der er lagt ud på intra hvordan AULA opstarter.  
 

   

93. Næste møde 
 

o Ordstyrer: 
o Bager: 
o Emner: 

Mødekalender for 2019/2020 udsendes snarest 
 
 
 
Pauser og udgangstilladelse. 



   

 

 

 


