REFERAT af Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave
Dato:

30. september 2019 kl. 18.30 – 20.30

Deltagere:
forældrerepræsentanter
elevrådsrepræsentanter
medarbejderrepræsentanter
skoleledelse

Jens, Lars, Anita, Glenn, Rosa, Mathias, Niels

Fraværende:

Claus

Ordstyrer:

Jens

Louise
Stinne, Annie
Søren, Marianne

Punkter

Bager:

Glenn

REFERAT

13. Godkendelse af referat

Godkendt

14. Godkendelse af
dagsorden

SJB informerer om at der skal indsættes punktet: Viceskolelederrokade.
Det besluttes at punktet tages under meddelelser/sager.
Dagsorden herefter godkendt

15. Nyt fra elevrådet

Louise og Amanda har været i Randers til Fælles Elevråd. Der er møder
hver anden måned.
Elevrådet her har drøftet mobiltelefoni - vil godt gå med til at der er
mobilfri i frikvarteret. Eleverne ønsker at bevare tilladelse til at gå
udenfor skolens område og i Spar. Der er talt om at der kan være et
fællesområde et hyggeligt område, hvor man kan tale sammen.
Fravalget af boden kan mærkes fordi det sociale der var omkring den
ikke er der i år.
Fællesbestyrelsen er enig i Elevrådets ønske om at aktivere til det
sociale i fællesrummet i overbygningen - a lá lounge. Forslag fra FB om
mobile pallesofaer, og om at et valgfag der laver dem.

16. Meddelelser / Sager
 Den Gode
historie
 Skoleledelsen
 Børnehaven
 SFO,
afdelingerne,
klasser
 Øvrige

Den gode historie:
Skolens personale har været samlet til Store Personaledag og sammen
med også rengøring og serviceleder. Omdrejningspunktet var dialog om
det fælles arbejde på skolen samt teambuilding.
Cykelbanen er en succes. Der har også været omtale på kommunens
hjemmeside og delt på FB.
Skoleledelsen:
Orientering om viceskolelederrokaden med henvisning til intraopslaget. Der bliver slået en ledig stilling op som faglig leder til en
pædagoguddannet person, som bliver leder af SFO og Børnehaven med

også timer på gulvet eller timer i skoledelen - alt efter personens
kompetencer.
Forældrerepræsentant: oplæser udkast til de forældrevalgtes udkast til
høringssvar - og efterflg. drøftelse.
Der er opslået en 25-timers pædagog-stilling som p.t. varetages af en
tidsbegrænset ansat pædagog. Mathias fra FB er med i ansættelsesudvalget.
Nyt tiltag: skoleavis - Tine Jensen er tovholder. Skoleavisens indhold
skal hovedsagligt bestå af elevproduceret indhold.
Frivillig-ordning: Der mangler drøftelse med de to TR. Det har været
omkring forvaltningen.
Byggeri: Den politiske behandling sker 8. oktober. det er blevet lidt
dyrere end forventet. Der har været nabohøring ifht. tilkørsel jf. flytning
af børnehaven.
Afdelingerne:
 Børnehaven:
Arbejder p.t. med efterårstemaet. Annie er på
kompetenceløftsforløb med udvikling af sprog.
 Afdelingerne har alle haft trivselstemadage og mellemtrin samt
7. og 8.klasse har hver især haft ryste-sammen ture . 9.klasse
har været i København.
 Store elever handler i 6.klasses-boden - både der og i
frikvartererne har man også gode relationer på tværs.

17. Frikvarterer og
udgangstilladelse

udsat til næste møde

18. Åbent Hus

Børnehaven laver aktiviteter for dagplejebørnene, som hentes af
forældre.
Der er i skolen i F-fløjen “boder”.
Til åbent hus er det den åbne dialog hvor interesserede kan møde
lærere, pædagoger og ledelse og høre om hvordan det er at gå i skole
her.

19. Økonomi

Orientering ved Søren. Bilag uddelt.
August havde en høj post til undervisningsmaterialer som bestod af
udgifter til online-undervisningsmaterialer. Der afdrages på skolens
gæld.
De planlagte handlinger jf. plan for gældsafvikling, som ikke tidl. var
effektueret, er efterflg. effektueret af Søren: nedlæggelse af
husassistent-stillingen og reduktion af antal lærerer samt besparelse
på personaleudgift når børnehaven flyttes op på skolen. Endvidere har

den nuvær. skoleledelse øget pausetid i frikvarters-minutter som
samtidigt har et pædagogisk sigte.
Et bestyrelsesmedlem ønsker at der i bestyrelsen bliver indsigt i
udgifter til Ejendomsservice. Der rådes over 20 procent af
servicelederens arbejdstid.
20. Fravær

Gennemgang ved Marianne.

21. PR –
kommunikationsudvalg

Udsættes til næste møde

22. Aula

Orientering ved Marianne

23. 60 års jubilæum

Udsættes til næste møde. Opstart på drøftelse til næste møde af
hvordan vi fejrer jubilæum - en tanke er projektuge skolen i løbet af de
60-år. Der er skolefest torsdag før påske.
Kontaktforældredelen forældremøder - der var en misstemning på
mellemtrinnets forældremøde ifht. ringetiderne der blev præsenteret
som et godt tiltag. Der var et ønske på forældremødet om, at det
fremgik tydeligt at der var tale om en besparelse.
Søren pointerer, at de nye ringetider rummer en høj grad af
pædagogisk udvikling som følge af:
 De 5 minutter mellem lektionerne giver en effektiv
undervisningstid.
 Pausen fra 1400-1415 var der ikke tidligere - der var tidl.
undervisningstid men blev forvaltet som pause.
 Der er givet mere tid i 10- og 12-pausen, dette giver også mere
tid til leg og socialt samvær.
Samtidig hermed giver ændringen også en besparelse økonomisk.

24. Eventuelt

Søren finder et mødetidspunkt til at arbejde med princippet for
mobiltelefoni og indkalder udvalget.
Er der forældre hjemme eller andre interesserede: åbning fredag den 410 af den nye gangsti, der er juice og slikkepinde til alle børn.
Asfalteringen starter 1-10.
Der har været afholdt et unge-borgermøde: Søren og Mathias deltog.
En del unge deltog og der var et konstruktivt møde med aftaler og
nedsættelse af forældregruppe til at bygge på hytten et udhæng. Der
var god dialog. Der afholdes et opfølgende møde igen i januar.

