Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave
Dato:

d. 08.12 2021 kl. 18.30 – 21.00

Deltagere:
forældrerepræsentanter
elevrådsrepræsentanter
medarbejderrepræsentanter
skoleledelse

Claus, Jens, Michelle, Anita, Brian, Niels - vi invitere Glenn til julefrokost.
Stinne, Annie
Wivi, Judith

Fraværende: Claus, Anita og Glenn .
Ordstyrer:

Bager:
Skolen er vært ved julefrokost.

Punkter

REFERAT

Godkendelse af referat

Tjek.

Godkendelse af dagsorden

Tjek
18.30

Elevrådet på besøg.

18.45

Vi spiser lige lidt inden vi går i gang.

Mums

18.5520.00

Meddelelser / Sager
Den Gode historie

Forældremøde i 6a afholdt i dag.
Der har været meget uro i klassen. Der sat en
ny dansk lære på klassen. Positivt at der er
taget den ledelsesmæssig beslutning for
klassens trivsel.
Vi har fået ansat ny lærer.
Hun opfylder alle de krav vi har sat i
stillingsbeskrivelsen.
Starter 01.01.22.
Vi har en forventning til det er
6 a og elever fra Asferg skolen har været på
en tur til naturskolen
Juleklippedag.

Vi har fået en elev tilbage fra specialskolen.

Skoleledelsen:
Nyhedsbrevet

Vi har sendt nyhedsbrev ud i de sidste 2 uger.
Hvor vi fortæller om livet på skolen.
Øve prøver i uge 3
Smitteopsporing havde haft kontakt med
Wivi. At der var et barn i børnehaven kunne
være smittet med den nye variant.
Storbørns gruppen blev sendt hjem
Fredag morgen kommer der nogle
restriktioner på skoleområdet, fra
forvaltningen
Vi har fået multibanen – næste step er at vi
skal have indhentet byggetilladelse.
Hammershøjs maskinstation.

Økonomi:
Gennemgang af økonomien indtil nu.
Bilag
Budget 2022

Vores økonomi ser godt ud.
Vi går ud med et overskud. Vi har midler til
at lave diverse indkøb.

Carsten er blevet skolechef frem til 01.12.22.

Børnehaven:

Der er masseproduktion i julegaver pt.
Der har lige været besøgsuge. Der har været
fin tilslutning til dette arrangement.

SFO, afdelingerne, klasser:

7 klasse er der lavet tiltag. Der er gang i de
aktiviteter der er sat i søen for at skabe trivsel

Formanden:

Vi har nogle elever som har svært ved
fremmøde. Det er i 7 og 8 klasse.
Vi har haft mange ture ud af huset.

Drøftelse:
Samarbejde med
kommunikationsafdelingen vedr. Spot
på Fårup skole og børneby

Wivi har haft kontakt med kommunikationen. I
hvad vi kan gøre på den korte bane, og den
længere bane.
Råd er at vi skal undersøge hvad de andre skoler i
nærlæggende kommuner gør på deres
hjemmeside.
Genere ideer sammen med
kommunikationsafdelingen for at Brande Fårup
skole.
Vi inviterer dem ud til vores næste møde.
Vi er i gang med at opdaterer vores hjemmeside.

SNUS

Elever i overbygningen bruger Snus.
Det er forbud at ryge og bruge tyggetobak i
skoletiden.
Hvis vi oplever at der sker salg mellem eleverne
bliver det meldt til Politiet.
Forældrene bliver kontaktet og eleven bliver
hentet
Skabe en kontakt til tandplejen

Sammenskrivning af jeres gruppearbejde
fra d. 15.10

20.00 –
21.00

Julesnak og mad

Møder

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

Punkter til næste møde
EVT

Mødet er sammen med Asferg.

Spørgsmål til lønninger af afskediget
medarbejder. Personalesag, kan vi komme ud af
dette. Eller have en forklaring på af Skolechefen.

Spørgsmål vedrørende erstatning ?
Med venlig hilsen
Michelle og Wivi Hoijer

