Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave
Dato:

d. 07.06. 2021 kl. 18.30– 20.30

Fysisk møde med Corona afstand.
Deltagere:
forældrerepræsentanter
elevrådsrepræsentanter
medarbejderrepræsentanter
skoleledelse

Fraværende:

Claus, Jens, Michelle, Anita, Glenn, Brian, Niels
Martin og Milla

Stinne, Annie
Wivi, Judith

.

annie – jens, Jens, Anita, Michelle- Martin

Ordstyrer:
Punkter

Bager:
REFERAT

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden

Elevrådet kommer på
besøg.

Martin og Milla fra 7.a vil gerne deltager i bestyrelsesmødet
Vi har snakket om skolegården, og hvad de kunne tænke sig der,
samt hvordan det har været med genåbningen og ung i en
coronatid.

Hvordan der er være ung i denne corona tid.
Hvordan det har været at deltage i undervisningen via Meet.

Udsmykning af skolen.
Der er lavet nogle billeder, der skal hænge dem op.
Nye borde, opdeling i skolegården, / en ” væg”
Med hyggekroge og mulighed for forskellige aktiviteter.
Elevrådet må meget gerne tegne hvordan de kan se hvordan
skolegården kan se ud, således at de ovennævnte punkter
kommer i spil.

Meddelelser / Sager
Den Gode historie
Nye elever på vej.

3 nye elever på vej.
Til 7 og 8 klasse.

Inden man starter på vores skole, er man i praktik. Mærke
efter om Fårup skole er deres skole.
Få afstemt forventninger fra starten ad.
De 3 hold forældre har lovet at give feedback.
Der er arrangerer masser ture ud af huset for klasserne. I
Skanderborg, Aarhus hele indskolingen har været afsted.
Sidste skoledag, gik fantastisk en rigtig god dag.
Der er økonomi til at tage ud af huset 8 – 9 klasse skal en tur
til Djurs sommerland.

Skoleledelsen:
Næste års planlægning
Translokationen
Sidste skoledag

Er vi godt i gang i processen for det næste skoleår.
Fra fredag til lørdag 11-12. juni skal Stinne og Wivi på
kursus i at lave skemalægning.
Translokation afholdes igen i år. 24. juni 17-19
invitationerne bliver sendt ud i morgen tirsdag.

MILIFE

MILIFE Det har vi meldt os ud af. Vores vurdering er at det
ikke er godt. Hverken lærerne og eleverne har været
begejstret. Eleverne manglede nogle konkrete øvelser.

Ny lærer og pædagog

Ny lærer.
Ny pædagog stilling 30 timers stilling.
Begge to kommer fra Langå skole
Fællesbestyrelsen undre sig over at der ikke følger flere
penge med, når vi modtager forflyttede medarbejdere fra
anden skole. Da Fårup skole bliver belastet af
medarbejderne har høj anciennitet.

Wivi gennemgik børnebyens økonomi.
Dags dato, ser det fornuftig ud.
Økonomi:
Bestyrelsen vil gerne inviterer Skolechefen ud til dialog om
Gennemgang af økonomien skoledistrikter.
indtil nu.
Vi har fået dækket alle vores Covid-19 udgifter.
Budget 2021
Vi har fået fagtjek på faglokalerne.
Brev fra SKU vedr.
beføjelser omkring
økonomien.

Børnehaven:

Tilgang af børn til børnehaven. 4 nye børn til august. 1 til
september og nogle stykker i oktober og december vi lander
pt på 33 børn når vi går ud af dette kalenderår.

En god tilsynsrapport.

SFO, afdelingerne, klasser:
Udviklingsdag med SFO

Vi har små klasser. Det giver udfordring når der skal vælges
valghold. Vi har pt. 4 elever som har valgt håndværk og
design. Det er madkundskab der er trækker flest elever.
Vi har haft 2 udviklingsdage med SFO – sfo skal være et
tilvalg. Vi skaber en struktur hvor der vil være faste
aktiviteter, turdage, og nogle af dagene flere hænder til at
skabe fordybelse. Vi har været i drømmefasen tænke ud af
boksen for hvordan SFO skal se ud.
Containeren med sfo cykler bliver flyttet ned til den store
skolegård.

Formanden:
Fra sidste skolerådsmøde
Tema:

E-learningsforløb fra skole og forældre

Fællesbestyrelsens opgave, rettigheder og pligter:
En fælles drøftelse
UDSÆTTES TIL NÆSTE MØDE

Tema til forældremøderne i august:
-

Trivsel, hvordan arbejder vi med trivsel, hele vejen
rundt.
Udskolingen kunne være: Net etik
Soldaten kunne han komme med noget?

Møder
-

2021: 7.06
Nye datoer i kommende skoleår.
Næste møde er d. 25. august.

EVT

Med venlig hilsen
Michelle og Wivi Hoijer

