Dagsorden til Fælles Bestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave
Dato:

d. 27.10 2021 kl. 18.30– 21.00

Deltagere:
forældrerepræsentanter
Claus, Jens, Anita, Glenn, Niels
elevrådsrepræsentanter
medarbejderrepræsentanter Stinne, Annie
skoleledelse
Wivi, Judith

Fraværende:

Wivi, Brian, Michelle

Ordstyrer:
Punkter

Bager: Niels
REFERAT

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden

18.30

Korte meddelelser fra skoleledelsen:

Glenn udtræder af fællesbestyrelsen vi holder
afslutning med Glenn d. 8. december. Rosa træder
ind som suppl. Hun deltager efter jul.
Der er afholdt et forældremøde med 7 klasse.
Det var et konstruktivt møde.

18.50

Dagsordens punkter til fællesmødet med
Asferg d. 15.11 her i Fårup

Hvordan sikrer vi at Fårup Skole bliver et naturligt valg
Hvordan går det med vores fælles dage fx idrætsdag?
Fagligt samarbejde på tværs af skolerne
Venskabsklasser
Hvordan opretholder vi den gode historie om Fårup
Skole
Ny strategi

Spørg interesseret til dem, der ikke vælger Fårup Skole
Skal der arbejdes yderligere i borgerforeninger osv.

19.00 –
21.00

Procedure ved vedvarende uro i en
klasse eller forældregruppe.
- Skolens rolle
- Bestyrelsens rolle
- Orientering og information
- Inddragelse af forældreråd og
forældre

Denne proces blev sat i gang med drøftelser i 2
grupper.
Vi arbejder videre med dette ved de kommende
møder.

Møder
2021 - 2022:
27.10, 15.11,08.12, 24.01,28.02, 06.04, 03.05,
14.06

Punkter til næste møde
EVT

Multibanen. Der mangler 25.000kr. til
multibanen. Hvis vi kan skaffe flere penge, så kan
vi få en bedre multibane med basket mål.. osv.

Der blev belyst at der er en generelt holdning til
Fårup skole, aldrig sender referater ud.
Der efterlyses fx referatet fra mødet med 7
klasse.
Niels og Jens gav udtryk for bekymring for
trivslen i 6 klasse. De havde netop deltaget ved et
forældremøde. De gav udtryk for handling inden
ugen er omme.
Judith kunne fortælle at der er i gang sat nogle
tiltag i klassen.
Hun gav også udtryk for en undren, da det ikke
helt var det billede hun havde haft tidligere på
dagen, da hun havde en snak med klassens lærer.
Tiltagene er at Martin som AKT lære og Heidi som
special pædagog er koblet på klassen med fokus
på klassens trivsel og fokus på det som virker.

Med venlig hilsen
Michelle og Wivi Hoijer

