Referat Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave
Dato:

torsdag d. 23.01. 2020 kl. 19.00 – 21.00

Deltagere:
forældrerepræsentanter
elevrådsrepræsentanter
medarbejderrepræsentanter
skoleledelse

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

Fraværende:

Rosa, Lars

Ordstyrer:
Punkter

Jens

Stinne, Annie
Wivi, Judith

Bager:

Jens

REFERAT

Godkendelse af referat

Referat godkendt.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Nyt fra elevrådet

Vi inviterer elevrådet til at deltage på næste møde

Meddelelser / Sager
 Den Gode historie
Præsentation af
Judith
 Skoleledelsen:
- fravær,
folkemødet,
byggeriet,
 Børnehaven
 SFO, afdelingerne,
klasser:
 førskoleordning
 Øvrige – nyt fra
udvalgene.

Judith præsenterede sig.
Wivi fortalte kort om de 17 Verdensmål og Folkemødet d. 29.05,
hvor vi satser på at deltage sammen med Borgerforeningen og
ungdomsklubben.
Der blev spurgt ind til sikkerheden på vores PC`er

Projektuge i denne uge. Nogle gode tiltag.
Byggeriet går efter planen – ungdomsklubben færdig i uge 4.
Besøg af AT. Vi fik en grøn Smiley.
Det er muligt at deltage i et konflikthåndteringskursus på
Oust Mølleskolen. Flere har allerede meldt sig.
Vi er ved at gøre klar til førskoleordningen. Der er 3 udefra,
så der er 12 elever.
Der ønskes at der bliver tilsendt dagsorden og referater mm
til vore mailadresser og ikke gennem AULA. Det gør vi.
En snak om samarbejdet med Asferg skole – hvordan og
hvornår skal vi starte.

Proces omkring
bestyrelsesvalget.

Wivi gennemgik proceduren.
Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af Claus, Niels og
Wivi.

Handleplan fremlægges v.
Wivi

Vi kom frem til følgende i snakken:
Være med til at have medbestemmelse
Indsigt i tingene
Med hvor det sker
Ambassadøren for børnebyen
Fakta frem for sladder
Deltag i dit barns fremtid
Forme retninger og rammer for dit barn fra ble til bumser
Indflydelse på skolen
Vær med til at tegne skolens fremtid.
Claus laver plakater, som vi hænger op til hvervning af nye
medlemmer til Fællesbestyrelsen.

Oplæg omkring Stormøde
med SSP, politi,
ungdomsklubben og
skolen

En god ide.
Det udløste en snak om, at starte i 5.-6.kl. også
Vigtigt at sende invitationen bredt ud til alle – også til ikke elever
på Fårup skole.

Fyraftensmøde i
børnehaven.

Judith gennemgik aftenens program som omfatter en
præsentation, flytteprocessen, valg til fællesbestyrelsen

60 års jubilæum

Kort orientering om skolen nedsætter et udvalg.

Eventuelt

Kvalitetsrapporten kommer mandag d. 27.01 . Vi aftaler, at Wivi
sender rapporten rundt, således vi ikke behøver at mødes for at
udtale os til den. Wivi laver oplæg.
Forslag om en forældreaktivitetsdag.
En snak om digitale medier. Dette bliver et punkt på næste
møde.
Kort orientering om de tiltag vi er i gang med i Mellemrummet.
Vi ønsker at ansætte en pædagog, som bliver gennemgående.
Bager næste gang er Niels.

Med venlig hilsen
Claus og Wivi Hoijer

