Referat fra Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave
Dato:

18. november 2019 kl. 18.00 – 21.00

Deltagere:
forældrerepræsentanter
elevrådsrepræsentanter
medarbejderrepræsentanter
skoleledelse

Claus, Jens, Lars, Anita, Glenn, Mathias, Niels

Fraværende:

Rosa

Ordstyrer:
Punkter

Jens

18.00 – 18.30

Stinne, Annie
Wivi

Bager:

Mathias

REFERAT
Vi får besøg af skolechef
Jesper Kousholt

Jesper orienterede omkring de sidste måneders uro
på ledelsesposterne.

18.30
18.3018.45

Godkendelse af referat
Præsentation af Wivi og
resten af bestyrelsen

Udsættes til næste gang.
En kort præsentation af Wivi og resten af bestyrelsen.
Ok

18.45
18.4519.00

19.0019.30

Godkendelse af dagsorden
Nyt fra elevrådet

Meddelelser / Sager
 Den Gode historie
 Skoleledelsen:
- fravær, AULA,
byggeriet,
kommende
pædagogisk leder
 Børnehaven
 SFO, afdelingerne,
klasser
 Øvrige

Wivi giver elevrådet en undskyldning, hun havde glemt at invitere
dem. (hun er ny) – det sker ikke igen.

Byggeriet går i gang nu. Skolen laver et månedsbrev, hvor vi
fortælle om, hvad der sker på skolen. Wivi skriver ud omkring
byggeriet. Vi ophænger byggeplanerne ved SFO`en.
AULA kommet godt i gang. Intra lukkes ned fra 1.januar.
Vi har fået 25 ansøgere. Vi har udtaget 3 til samtale. Og i
skrivende stund også fundet en kandidat. Mere om det, når hun
har sagt ja.
Der er nedsat et lille udvalg Anita og Mathias sammen med Wivi,
som skal finde fonde i forhold til den nye legeplads i børnehaven.
Wivi indkalder.
Der var ønske fra fællesbestyrelsen om et månedsbrev til
forældrene om, hvad der sker på skolen fra ledelsen.
Pernille Heibøll er udlånt fra Oust Mølle skolen i 3 måneder.
Pernille er pædagog og har erfaring fra en periode, hvor hun var
daglig leder på Oust Mølle skolen.
Pernille starter mandag d. 2.12
Børnehaven:
Stille og rolig. Åbent hus for dagplejerne. Julehygge for de ældste
dagplejebørn.
Stinne:
Ny pædagog Mette er startet.
My life kører i 7. og 8. kl.
SFO godt i gang med julegaver.

8. kl. i virksomhedsuge.
Juleklipdag d. 29.11
Mellemtrin søgt skolemælk og fået 4000,00 kr.

19.3020.15

Resultaterne af
undersøgelsen vedr.
professionel kapital. V.
Wivi og Stinne

Gennemgang af undersøgelsen, som peger på 4 områder, som
skal arbejdes med:
Tid, kerneopgaven, anerkendelse, samarbejde. Disse 4 områder
skal skolen arbejde med fremadrettet i løbet af de næste år, da
det også bliver en del af vores vision.

20.1520.30

Ny lovgivning om fravær
og konsekvenser

Tages på næste møde i december.

20.3020.40

Økonomi

20.40
.
20.45

PR –
kommunikationsudvalg
60 års jubilæum

20.55

Frikvarterer og
udgangstilladelse

Wivi skal til møde med regnskabsafdelingen vedr. økonomien.
Forventer at gå ud med en lille nedskrivelse af underskuddet.

Der laves en handleplan fra skolens side over arrangement i
foråret 2020

Sættes på senere til debat.

.
Eventuelt

Med venlig hilsen
Claus og Wivi Hoijer

Anita fortalte om et vådområde, hvor der kunne laves et
samarbejde med skolen.
Næste møde i december er julefrokost. Kort møde og spisning
bagefter. Mathias og Anita står for dette.
Vi skal stoppe med at bruge ordet ”spare” til eleverne – det giver
negativ energi.

