Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave
Dato:

d. 03.05. 2022 kl. 17.45 – 21.00
Kl. 17.45 – 18.30: Eget møde
Kl. 18.30 – 20.00: Fællesbestyrelsen mødes med Asfergs
skolebestyrelse
Kl. 20.00 – 21.00: Eget møde
Der serveres en sandwich kl. 17.45 og skolen er vært ved
kage senere.

Deltagere:
Forældrerepræsentanter
Elevrådsrepræsentanter
Medarbejderrepræsentanter
Skoleledelse

Fraværende:

Claus, Jens, Michelle, Brian, Niels, Rosa, Peter, Rasmus
Stinne, Annie
Wivi, Karen

.

Ordstyrer:
Punkter

17.45 –
18.30

Bager:

Skolen

REFERAT

Godkendelse af referat

Referat godkendt

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Velkomst til Karen, Peter og Rasmus og
præsentation
Den gode historie.
Meddeler:
Orientering om
Frank Nørgård har sagt ja tak til
fællesbestyrelsen.
Nyt fra Byrådsmødet, hvor Fårup var på
dagsorden.
Resultater fra nationale test
Fritagelser til eksamen
Ansættelse af ny lærer til indskolingen
Næste års planlægning
Arbejdet med trivselsmålingen i de
enkelte klasser

Præsentationsrunde

En god historien i relation til omtalen om
Fårup skole og børneby, er at der er blevet
”lagt låg på” medierne, og det er en fælles
oplevelse, at folk generelt rykkede sammen i
fællesskab for skolen.
8. kl. har været i Berlin og har haft en god tur.
Ny elev i 1. kl. og ny pige i 4. klasse er faldet
godt til og ytrer de er godt modtaget på
skolen.
Børnehaven har fået to nye børn (tilflyttere).

Stillingsopslag skoleleder:
Jeg går efter at holde 1. samtalerunde
30/5 og 2. samtalerunde den 8/6 – begge
dage fra 17.00 eller om muligt 1.runde
lidt tidligere…
Formand for Skolelederforeningen og
direktør deltager i 2. runde.
Stillingsopslag er på vej til kvalificering
hos jer ultimo denne uge, og jeg vil gerne
kunne slå op senest 4/5.
MVH Skolechefen

Handleplan vedr. trivselsmåling er sendt til
STUK. Afventer.
Der opfodres til at se lydfil fra byrådsmødet
vedr. Fårup Skole.
Der italesættes, at vi skal arbejde målrettet
vedr. det fokus der udvist bekymring for.
Ny lærer ansat til indskoling.
Næste års planlægning:
- Fagfordeling er på plads
- Wivi og Stinne på
skemaplanlægningskursus

Økonomi:
Regnskab til dato

En elev er fritaget fra eksamen.
En elev er fritaget fra dansk eksamen.

Børnehaven

Forkortede skoledage hvor UUV timer
konverteres til to lærer ordning.
To lærer ordning er godkendt.

SFO
Klasserne
Formanden
Andre

Svømning ønskes rykket til 5. årgang.
Der arbejdes videre med om det kan lykkes
med 4. årgang – alternativt bliver svømning
rykket il 5. årgang.
Skoleleder stilling:
Stilling er opslået.
1. Samtale runde 30/6
2. Samtale runde 8/6
Wivi gennemgik budget:
Pt. 15 elever i special tilbud.
Pr. 1. august forventes pt. 11 elever i
specialtilbud.
E-sports projekt sættes i gang fra næste
skoleår. Der ansættes en E-sportslærer med
nogle timer og det er målrettet de adfærds
elever, der oplever skolen svær og dermed
kan få tilbudt et 3 måneders forløb.
Fagene taler ind i E-sport og motiverer
eleven.
Der laves et skriv til næste bestyrelsesmøde.
National test

Wivi præsenterede et overblik over resultat.
Fårup ligger over mål for landsgennemsnit i
flere klasser for læsning.
I matematik ligger Fårup lidt laver i forhold
til landsplan, men stadig pænt.
18.30 –
20.00

Møde med Asfergs skolebestyrelse:
Fælles dagsorden
1:
Velkomst og kort om Fårup Skole og
Børneby ved Skoleleder Vivi Bak Hoijer
2:
Samarbejde mellem Asferg Skole og
Fårup Skole med fokus på at alle elever
vælger Fårup Skole som det naturlige
førstevalg i 7.- 9. klasse
- Ledelsen Fårup og Asferg fortæller om
det samarbejde der er igangsat i dette
skoleår ved skoleleder Pernille Engamo
og Vivi Bak Hoijer
- Fælles for elever (Medarbejdere giver
eksempler på aktiviteter på tværs)
3: Drøftelser i grupper på tværs
Forældre/medarbejder perspektiv:
- Gode oplevelser-erfaringer
- Ønsker for fremtiden
Fælles opsamling fælles i temaer
4. Næste skridt

Wivi og Pernille præsenterede Fårup og Asferg
Skoler.
Fortællinger om hvorledes skolerne knytter bånd
på tværs og lærer af hinanden.
Det blev italesat, at det er givtigt at mødes
skolerne imellem med forskellige aktiviteter.
Pernille satte fokus på ønsket om at Fårup skole
gerne skal være 1. valg for de elever der kommer
fra Asferg.
Fx skal 0. klasserne på Naturskolen og de har
tidligere på skoleåret skrevet julekort til
hinanden.
Lærerne fortæller at det er blevet nemmere at
henvende sig til hinanden.
Der er også oprettet et fælles google drev for
Fårup og Asferg.
Der er 9. juni fælles idrætsdag for Asferg og
Fårup.
En forældre fra Asferg fortæller om den
betydning det har for hendes børn at der er
venskabs relationer/klasser mellem Fårup og
Asferg.
Opsamling fra gruppearbejde:
- Tidlig inddragelse af forældre (slutningen
af 5. klasse)
- Besøg af en forældre fra Fårup skole
- Tydeligere reklame for Åbent hus
- Oplæg
- Program for Åbent Hus evt. præsenteres
allerede ved intro på Asferg
- Faglige fællesskaber mellem skolerne
- Logistik – er der en udfordring?
- Fælles forældremøde mellem skolernes
forældreråd: Et arrangement der er
fælles for eleverne mellem skolerne/på
tværs af venskabsklasserne

-

20.00 –
21.00

Oplæg fra skolens arbejde med
forældresamarbejdet.

Obs på hvordan vi modtager elever
(bygge bro, kommunikation, pæd.
Personale – kan der følge personale med
fra Asferg i enkelte lektioner)
Invitere Asferg ind i dagligdagen (fx
skolefest, skolekomedie, fælles 6. kl. tur)
Flere faste fællesbestyrelsesmøder
Fx har faglige temaer der munder ud i
fælles tur (fx AROS el. andet)
Forældrene skal ind på skolen på alle
årgange til fx udstilling af elev produkter
Lave venskaber allerede fra Børnehaven
og i Før skolen
Vi støtte op om hinandens skoler og lokal
samfund

Arbejde med forældresamarbejdet blev
præsenteret
Fremtidsmodel for forældresamarbejde i
Børnehave, indskoling, mellemtrin og
udskoling:
FOKUS:
1. Elevinvolvering
2. Forældreinvolvering
3. Forældremøder ændres til
samarbejdsmøder og forældreråd til
trivselsråd
Der laves elevsamtaler i forlængelse af
trivselsmålinger og på den måde arbejdes der
med elevinddrageelse og børneperspektiv i
børnehaven.
Der udformes et skema som forældre og
elever sammen forbereder forud for
skole/hjemsamtalen.
Der vil være større fokus på at inddrage
eleven i samtalen.
Trivselsrådet er med til at fastsætte mål for
trivsel og man er medansvarlig for klassens
trivsel. Herunder hvordan der arbejdes
konkret med social og faglig trivsel.
Årshjul for Fårup Skole og Børneby blev
præsenteret.

Der skal ligge to samtaler om året.
Temaer for skoleår 22/23:
1. Elevinvolvering
2. Forældreinvolvering/forældremødet
3. Trivselsråd
Der forslås, at årshjul er tilgængelige for
forældre på et synligt sted /folder etc.
Trivselsmålinger i de enkelte klasser.
Der er udarbejdet handleplaner for de enkelte
klasser.
Elevrådet skal være med til at kvalificere
trivselsmålingerne.
Herefter kommer trivsel på skole niveau.
Fx Trivsels team på skolen.
Fokus på læsning på alle klassetrin fra 0-9 kl.
Mål: 80 % elever skal ligge middel eller over
middel i læsning og matematik.
Møder

2021 - 2022:
03.05, 14.06
Punkter til næste møde:
Konstituering
EVT
Med venlig hilsen
Michelle og Wivi Hoijer

Næste møde 14. juni 2022
Grill afslutning (Michelle + skolen planlægger)
Opfølgning på næste års fokus /årshjul
E-sport projektet- Opfølgning

