Fårup Skole & Børneby
skole, SFO og børnehave

Referat
Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave
Dato:

Onsdag d. 11.12.2019 kl. 17.30 – 19.00 møde
19.00 Julefrokost

Deltagere:
Forældrerepræsentanter
elevrådsrepræsentanter

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

medarbejderrepræsentanter
skoleledelse

Stinne, Annie
Wivi

Afbud:

Rosa kommer senere

Ordstyrer:
Punkter

Jens

Godkendelse af referat fra
september og november

Louise, Amanda

Bager: Mathias sørger for mad
Drøftelse og konklusion
Person
Godkendt og underskrevet.
Godkendt

Godkendelse af dagsorden
Nyt fra elevrådet
Meddelelser/sager
-den gode historie
-skolelederen:
Regnskab, ”Rigets tilstand”,
-børnehaven
-SFO
-skolen
-øvrige

Regnskabet viser , at vi forhåbentlig kommer ud med et
lille overskud omkring 125.000 kr. Der har været udvist
stor sparsommelighed alle steder.
Vikarkontoen er næsten halveret siden efterårsferien.
Wivi har haft samtaler med personalet og det har været
rigtigt godt.
Vi er i gang med at optimere vores mellemrumstilbud og
det er Pernille der er tovholder på det.
Vi får besøg af Judith i næste uge.
Vi oplever en god stemning på skolen.
Udfyldelse af APV`en er i gang.
Vi arbejder med professionel kapital vedr. kerneopgaven.
Det har været omkring alle afdelingerne og målet er et
synligt produkt i forhold til kernopgaven: læring, tryghed
og livsduelighed. Skolebestyrelsen kommer også til at
arbejde med dette område.
Kort om fraværet.
Børnehaven:
Besøg af dagplejerne.
Besøg i Sparekassen.
Julefrokost arrangeret af forældrerådet.
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Min.

De store skal gå Lucia på fredag på ”hjemmet”
Mandag julehygge med SFO`en
Tirsdag skal vi på juletur til Randers.
Torsdag holder vi julefrokost
d. 23.12 spiser vi risengrød med SFO, der er 9 i alt.
SFO:
SFO har haft juleklip, en god dag
I gang med julegaver
Skolen:
Indskolingen har julehygge hver dag kl. 10
Sang på mellemtrinnet.
Wivi fremlagde lovforslaget vedr. ulovligt fravær.
Wivi skriver ud til forældrene om dette.
Skolen er blevet lovet at den pædagogiske leder betales
via forvaltningen, da vi ingen viceleder har.
Claus tager kontakt til skolechef Jesper , så han som lovet
vil skrive et par linier til julebrevet.
Byggeriet - status

Wivi gennemgik byggeplanen indtil nu.
En obs på belysning af den nye sti. Wivi tager med til
næste byggemøde.

Nedsættelse af
arbejdsgrupper:
- Økonomiudvalg
- Jubilæumsudvalg
- Fondsudvalg
- Andre udvalg?

Økonomiudvalget:
Jens, Niels og Wivi
Fondsgruppe/støtteforening:
Anita, Mathias og Judith
Jubilæumsudvalg:
Annie, Stinne, elevrådet, Rosa, Glenn, Wivi
PR-udvalg:
Rosa, Judith
Vi skal laver et kommissorium for hvert udvalg. Dette laver
Wivi udkast til.

Bestyrelsesvalg:
- Bilag medsendt.
Tjek om I er på valg og
om I stadig ønsker at
stille op til næste
periode.

På valg er:
Claus, Lars, Jens, Rosa, Anita
Genvalg ønsker: Jens, Anita, Rosa hvis vi ikke får andre
ellers måske suppleant igen.
Claus ønsker at stoppe af private årsager. Dette beklages
meget.
Vi ønsker at få en forældre med fra børnehaven. Vi går
allerede nu i gang med at prikke folk.
Valget er til marts.
Vi laver et brev om, hvad man får ud af at sidde i
fællesbestyrelsen.
Der laves et forældremøde i børnehaven med info om
valget og flytningen.

Evt.

Politiet på besøg i overbygningen på fredag.

De store kommer tilbage til skolen med chips og slik
og deler med nogle i 7. kl og ikke andre. Wivi tager fat
i lærerne vedr. dette.
Der spurgtes ind til de trafikale forhold på Gøgevej.
Wivi undersøger.

