Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave
Dato:

d. 06.04. 2022 kl. 17.45 – 21.00

Deltagere:
forældrerepræsentanter
elevrådsrepræsentanter
medarbejderrepræsentanter
skoleledelse

Claus, Jens, Michelle, Brian, Niels Rosa
Stinne, Annie
Wivi

Fraværende: Rosa syg .
Ordstyrer:
Punkter

Bager:

Skolen

REFERAT

Godkendelse af
referat

18.30

Godkendelse af
dagsorden
Den gode historie.
Meddeler:
Orientering om
Elevrådet og
skolegården
Trivselsmålingen –
resultater
Fællesbestyrelsesvalge
t.
Næste års planlægning
Ny pædagogisk leder
Eksamen

Den gode historie:
3.A er i gang med det hemmelige arrangement, som skal
opfører i morgen torsdag.
1.A. god fyraftensmøde med forældrene
Rynkeby-løbet fredag, hvor vi løber for syge børn og donere
omgange til dem.
Påskefrokost i børnehaven
Ny pædagogisk leder har været på besøg.
Elevrådet og skolegården:
Elevrådet skal i samarbejde med pedellerne i gang at opfriske
den store skolegård.

Nyt møde med Asferg

Trivselsmålingen:
Kommer på senere i referatet.

Økonomi:
Regnskab til dato
Minimumsnormering i
børnehaven

Fællesbestyrelsesvalget:
Rasmus og Peter er valgt ind.
Rosa bliver suppleant.
Vi vil gerne have en mere. Niels spørger.
De nye inviteres med til fællesbestyrelsesmøde i maj.

Børnehaven:
Kostordning

Næste års planlægning:
Vi er godt i gang med planlægningen.
Vi skal have en ny lærer, da vi har en lærer, der har fået nyt job.

SFO
Klasserne:
Gennemgang af
Formanden

Vi er lige nu i gang med fagfordelingen.
En lærer mere stopper til sommer.
Ny pædagogisk leder:
Vi har ansat Karen Konnerup fra Randers i stillingen. Karen
starter 1.maj.

Andre

Eksamen:
2. – 4. maj er skriftlige eksamen
20. maj er sidste skoledag
7.-8. juni er mundtlig engelsk
15.-16. juni er mundtlig dansk
Møde med Asfergs skolebestyrelse:
Vi invitere dem til møde d. 3.05 på Fårup skole.
Økonomi:
Wivi gennemgik regnskabet, som ser fornuftig ud.
Der er taget højde for store udgifter til IT i det kommende år.
Minimumsnormering:
Vi arbejder med en ekstra medhjælper til børnehaven på
omkring 20 timer.
Kostordning:
Bestyrelsesmedlemmer som er valgt fra børnehaven var enige
om ikke at anbefale kostordning i børnehaven. Wivi sender svar
til forvaltningen.
SFO:
Er i gang med at lave udekøkken og udeområde foran SFO.
Fået mange nye fra førskolen ned i SFO.
Klasserne:
Der arbejdes med fællesskaber og social træning i et par
klasser.
6.A. har haft påskefrokost i madkundskab
3.A. laver skuespil – Folk og Røvere i Kardemonmmeby
Fagdag torsdag:
Nogle har fagdag i matematik og madkundsskab
Mellemtrin er på Mosgård

19.30–
21.00

Tema:
Fårup skole og
børneby i medierne –
hvad er vores næste
træk?

Fårup skole og børneby i er blevet omtalt i medierne. Det er vi rigtig
kede af, da der arbejdes benhårdt på at elever og personaler trives
på FSB.

Trivselsmålingen –
hvad siger den?

Gennemgang af trivselsmålingen generelt og på klassetrin.
Tiltag ser ud til at have den ønskede virkning i indskolingen, som har
en rigtig fin trivselsmåling.
Vi kan se en lille stigning på 2 af de 4 områder fra 4.- 9.kl.
Den videre handleplan er, at nu skal klasseteamsene dykker ned i
tallene og have lavet en handleplan for klasserne inden
sommerferien. Dette præsenteres på Fællesbestyrelsesmødet i juni.

Oplæg fra personalet
vedr. årshjul til
forældresamarbejdet.

Oplæg vedr. årshjul vedr. forældresamarbejdet udsættes til majmødet.

Møder

2021 - 2022:
06.04, 03.05, 14.06
-

Punkter til næste
møde
EVT
Med venlig hilsen
Michelle og Wivi Hoijer

