Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave
Dato:

d. 25.08 2021 kl. 18.30– 20.30

Deltagere:
forældrerepræsentanter
elevrådsrepræsentanter
medarbejderrepræsentanter
skoleledelse

Fraværende:

Claus, Jens, Michelle, Anita, Glenn, Brian, Niels
Stinne, Annie
Wivi, Judith

.

Ordstyrer:
Punkter

Bager:

Michelle

REFERAT

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden

Meddelelser / Sager
Den Gode historie

Vi har haft Asferg skole på besøg fredag i uge
31. Venskabsklasser sad sammen og
planlagde arrangementer til dette skoleår.

Skoleledelsen:
Skolen lige nu.
Forkortet skoledag:
Nye ringetider og 2-lærerlektioner
Ny-ansættelser - præsentation
Skolefesten
Skolepatrulje
Indbrud – Gamerrummet
Status elever

- Eleverne er kommet godt i gang.
Godt med et tema ved forældremøderne i
august.
- Wivi har haft en forundrings samtale
med de nye lærer. De føler sig taget
godt imod, de er glade for skolen.
Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår
Vi har fået nye ringetider.
Vi har forkortet skoledag
Vi skal lige vende os til at 10 pausen kun er
på 20 min.
De nye lærere er kommet godt i gang.

Pædagogisk weekend - pasningsordning

Vi er i gang med at rydde op på skolen.
For derefter renoveret blandt andet i
indskolingsforberedelsesrum.
Overbygningens gange, der bliver malet.
De køber møbler til deres gang.
Vi har søgt forkortet skoledag.
Vi har mange 2 læretimer i år.
Vi har ansat en pædagog mere. Vi har i alt fået
4 nye medarbejder. Det er ekstra timer der kan
ligges ud i klasserne. Pt. er der et særlig fokus
overgangsklasserne 1A og 7A
Vi vil have implementeret co – teaching. Vi
skal lære i dette skoleår, finde vores vej ind i
metoden i undervisningen.
Skolefesten er flyttet til d 23/9. Skuespillet
bliver over i hallen.
Vi skal spise ude i klasserne.
Og har boder som vi plejer. Boder bliver
kontantfri.
Hele mellemtrinnet arbejder sammen om
Skatteøen.
Skolepatrulje vi er godkendt. Vi skal stå ved
fodgængerfeltet.
Wivi skriver ud på vores hjemmeside, om at
skolepatruljen kommer op. Det er ikke en
forhaling fra skolen side, men fra
forvaltningen.
Vi har haft indbrud i vores gamerrum. Der er
taget 8 gamer computer.
Fjernsynet i ungdomsklubben er også taget.
Vi går i samarbejde med ungdomsklubben om
alarm ved gamer computeren.
Vi har 162 elever i skolen
35 børn ved årsskiftet i børnehaven
Pædagogisk weekend bliver temaerne Trivsel
og forældresamarbejde.
Lave et undersøgende arbejde når vi oplever
at der er forældre der trækker deres børn ud af
Fårup skole fx en skabelon.

En tæt kommunikation mellem lærerne og
Wivi. Vi ønsker at være på forkant.
Vi drøftede om vi skal reserverer en plads i
forældrebestyrelsen til forældre fra Asferg.
Vi er i gang med at få et tættere samarbejder
med idræt foreningen
Vi har p weekend d. 5. og 6. november
Vi vil gerne lukke skolen kl. 12. d. 5/11
Vi har pasningsordning for de børn, der har
behov for pasning
Vi skal mødes med Asferg bestyrelsen.
Hvordan skal vi samarbejde?

Vi har en fornuftig økonomi. Økonomien
følges tæt.
Økonomi:
Gennemgang af økonomien indtil nu.
Status på elever til ekstern
specialundervisning.

Børnehaven:
Kaffe på kanden
Fælles spisning

SFO, afdelingerne, klasser:

Vi har 18 elever der er ude i special
undervisning.

Vi har fællesspisning for alle børn og forældre
d. 2september i Børnehaven.
Vi har et fællesmøde med hele dagplejen og
personalet i børnehaven i september. Målet er
at bygge bro samt få dagplejen ind i
hverdagen i børnehaven.
Vi holder cafemøder i dette skoleår for alle
forældre og den gruppe barnet høre til.
Vi har taget en ny måde at byde nye forældre
ind i børnehaven. Vi har en skabelon, vi taler
ud fra, målet er at byde familier velkommen
til børnehaven. Der har været
tilbagemeldinger, at det er god måde at føre
den første samtale.
Vi har tilsynssamtale d 23/9-21 her skal vi
have en forældrerep. Michelle deltager.
Der kom et forslag om vi kunne nå at inviterer
dagplejen med d. 2/9 det undersøger Judith.

Formanden:

Vi har fået en opsigelse i SFO.
Vi har fået Sfo cyklerne ned til den store
skolegård.
I dette års mødeplan har vi kigget på at skabe
bemanding 2 dage således, at vi kan have fast
turdag, inddrage eksisterende lokaler på
skolen ind i planlægning af aktiviteterne i sfo
om eftermiddagen.

9 klasse tager på tur til Berlin
8 klasse tager på tur til Berlin i uge 17.
Vi er udfordret på restriktioner, vi er ved at
undersøge hvordan vores plan er hvis vi
oplever smitte.

Drøftelse:
Forældrebetaling til hytteture og
lejrskoler.
KL siger der må opkræves mellem 80 – 100
kr. pr. elev pr. dag
Vi skal have taget en beslutning for Fårup
skole og børneby om beløbet.

Vi skal have en princip for, hvilket beløb vi
kan opkræve af forældrebetaling.

Hjælp til skolefesten

Wivi laver et lille hold fra fællesbestyrelsen,
så de står og sælger drikkevare.

Forældremøder:
Deltagelse d. 30.08

Der må opkræves mellem 80-100 pr. dag til
kost.

Brian og Michelle Claus kommer til
forældremødet d. 30.08-2021.
Kontakt på klasserne:
Michelle – 0 klasse
Michelle – 1 klasse
Brian – 2 klasse
Jens 3 klasse
Claus – 4 klasse
Jens 5 klasse
Jens 6 klasse
Anita 7 klasse
Claus 8 klasse
Niels 9 klasse

Tema:
https://www.prologio.com/courses/skole- Fællesbestyrelsens opgave, rettigheder og
og-foraeldre/skolebestyrelsen
pligter.

Vi følger et E-learningsforløb fra skole og
forældre.
Der er 5 forløb, vi skal igennem over de næste
gange i fællesbestyrelsen.
Først ser vi oplægget og derefter går vi i
grupper og drøfter
Hvad betyder det så for os her på Fårup skole
og børneby?
Sluttelig laver vi principper og retningslinjer
for os.

Møder
-

EVT

2021 -2022:
25.08, 27.09, 27.10, 08.12, 24.01,28.02,
06.04, 03.05, 14.06

Kost politik
Der har været en forespørgsel om eleverne må
sælge lidt anderledes om fredagen.
Der er opbakning til at dette.

Der er kommet et spørgsmål omkring
støjregulerende beplantning til de borger der
ligger over til børnehavens legeplads.
Wivi tager kontakt til Jens Larsen omkring dette
og forventer svar fra Jens og kan give
tilbagemelding.

Wivi sender billeder til Glen omkring fejl og
mangler ved skaterbanen

Med venlig hilsen
Michelle og Wivi Hoijer

