Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave
Dato:

d. 27.09 2021 kl. 18.30– 21.00

Deltagere:
forældrerepræsentanter
elevrådsrepræsentanter
medarbejderrepræsentanter
skoleledelse

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

Fraværende: Glenn.
Ordstyrer:
Punkter

Bager:

Anita

REFERAT
Sendt rundt til underskrivelse.

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden

18.30

Elevrådet på besøg.

Noah fra 9 klasse deltog.
Der deltager 2 personer ved hver
fællesbestyrelsesmøde. Det vil være
forskelligt hvem der deltager.
Elevrådet har drøftet hvad de gerne så ændres
i skolegården.
Der er ikke indhentet ideer fra de øvrige
klasser.
Noah fortalte noget om klasses Berlin tur.
Eleverne hyggede sig rigtig godt.
Noah fortalte hvem der sidder i elevrådet.
Alle tager ind til fælleselevrådet.
Noah føler at de som elevråd bliver hørt.
Deres ideer kommer videre og bliver hørt.
Et spørgsmål hjem til elevrådet, er hvordan
sikrer vi i fællesrådet får dem mere med.

18.45

Meddelelser / Sager
Den Gode historie

Skolefesten. Rart at mødes igen.
Fællesspisnings arrangement i børnehaven.
Samarbejdet i hele mellemtrinnet omkring
skuespillet
Berlin turen.

18.5519.30

Skoleledelsen:
Åbent hus arrangement d. 11.10 16-18
Hvem kan deltage fra fællesbestyrelsen?
PR for arrangementet

Vi inviterer til åbent hus for både
indskolingen samt kommende 7 klasse.
Bjarke kommer og fortæller om overbygning.
Ideer
Mad/pølsevogn
Mulepose
Konkurrence
Sende invitation med alle elever hjem.
Elever bager kager
Maden og en konkurrence skal have en plads.
Wivi fintænker videre.
Vi kan slå sig på alle de forskellige
rejser/lejrtur mv vi holder i overbygning
Reklame oppe ved SPAR tavlen
Ligge flyvers v/ SPAR – Rosted.
Reklame via Facebook, Brian hjælper.
Michelle deltager.
Wivi laver et udkast, hvorefter hun sender det
til eftersyn i bestyrelsen.

Tiltag i 4.klasse

Der er to familier som har trukket sine børn
ud af 4. klasse.
Generelt kan Wivi fortælle at der er
forskellige ting
Støj – larm.
Fritidstilbud – klub.
Der er afholdt møde blandt lærerne– hvad er
støj. Der er forskellige tiltag
Der bliver indkaldt til fyraftensmøde i 4
klasse.
Det vil være godt at flere fra bestyrelsen.

Ledelsen vil gerne have forældrerådet i den
pågældende klasse i at deltage og være med
til at planlægge hvordan vi kommer videre i
forløbet.
Aftalte at vi skal udarbejde en strategimøde /
principper i hvad ønsker vi at gøre inden vi
står på den brændende platform.
Vi vil have et tættere samarbejde med
forældrerådene/ trivselsrådene.
Det er ledelsen der tager kontakt til
trivselsrådene.
Vi skal have lavet en kommunikations
strategi i fællesbestyrelsen for hele børnebyen
Multibanen inden for de kommende 6 uger
skulle den stå færdig.
Vi har et samarbejder med Asferg skole.
Vi vil gerne have bestyrelsen med til et
tættere samarbejde med Asferg bestyrelsen.
15/11 afholder vi fælles møde med Asferg på
Fårup skole. Et par timer.
Ny COVID-19 9 -11 årige tilbydes test.
Der går en kendt voksne med.
Der skal give samtykke fra forældrene.

Økonomi:
Gennemgang af økonomien indtil nu.
Bilag
Prognose for finansåret 2021

Økonomien ser stadig fornuftig ud.
Udgifter til nye gamer computer.
Fællesbestyrelsen vil have til referat at gamer
computeren bliver flyttet ned på biblioteket.
Indtil alarm systemet er sat op.
Dette er taget til efterretning.

Børnehaven:

Fællesspisningen var en fornøjelse at møde
forældre til forældre.

SFO, afdelingerne, klasser:

Mathias kommer i en midlertidig stilling sfo
Mellemtrin har haft gang i skuespillet.

Det har været et godt arrangement for
mellemtrinnet.
Formanden:
Skolerådsmøde v. Claus

Claus fortæller om hvordan der er fokus på
vores samarbejde med Asferg.
Positiv opmærksomhed

Facebook og brugen

Facebook er ude med nogle rettigheder, at
lige så snart ligger billeder på FB, ejer FB
billederne.
Hvis det enkelte barn er identificer bar er det
forbudt.
Derfor er det en mulighed at bruge AULA og
tagge hvert enkelt barn.
Facebook er ikke medie Randers kommune
støtter op. Det er forbudt grundet GDPR
Vi tager den på dagsorden igen ved næste
møde.
Vi inviterer kommunikationschefen ud til
møde.

19.3020.00

Drøftelse:
Årshjul fra forvaltningen-bilag

Wivi gav et indblik i forvaltningens årshjul.
Vores huskeliste til opgaver, til dagsorden ved
vores bestyrelsesmøder. Et dynamisk værktøj.

Evaluering af forældremøderne og de
fælles oplæg.

Forslag var at kunne snakke om oplæggene
videre i klasserne.
Fedt at der er ”kød” ved forældremøderne.
Det fungerede godt at have et oplæg at snakke
ud fra.

Kort evaluering af skolefesten

Gerne mere øve tid til skuespillet. Godt at vi er i
hallen.
Skuespillet var for langt. Max 45 min til 1 time.
Inddrage rummet ved siden af – evt. tegnefilm til
de mindste. Voksen tilstede.
Klippekort fin idé.
Arbejde videre med en kontantløs ordning
Samle til fællesspisning i de 3 afdelinger.

Det var en klar oplevelse at forældrene hyggede
sig.
Der manglede mælk til kaffen.

Høringssvar til Ferieplan for 2022-23bilag

20.00 –
21.00

Ingen kommentar til den kommende ferieplan

Tema:
https://www.prologio.com/courses/skol
e-og-foraeldre/skolebestyrelsen

Vigtigt at gemme egne notater

Fællesbestyrelsens opgave, rettigheder
og 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.

Værdisæt skal bruges oftere
En bestyrelsesvæg så alle kan se hvad
bestyrelsen arbejder med
Brevkasse
De nye principper skal tage udgangspunkt i
vores værdisæt
Vigtig at vi genbesøger vores værdisæt så det
bliver et dynamisk redskab
Synliggøre vores værdier – samt fået en
gennemgang
Få et fælles fundament i bestyrelsen
Samt i personalegruppen
Få vores værdier omsat i fx en tegning.
Vi arbejder videre næste gang.

Møder

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

Punkter til næste møde

Punkt: principper omkring snus, mobilpolitik.
Wivi hører forvaltningens retningslinjer
Brød med næste gang: Niels

EVT

Med venlig hilsen
Michelle og Wivi Hoijer

Skolechef er sygemeldt.
Der kommer nærmere info omkring det videre
forløb.

