
 
 

Fårup Skole & Børneby, Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup • tlf. 89 15 40 80 • e-mail faarupskole@randers.dk 

Fårup Skole & Børneby 
skole, SFO og børnehave 

REFERAT                               Fællesbestyrelsesmøde                Fårup Skole og Børnehave 
Dato: 28. maj 2018 – kl. 18.30 – 20.30 
Deltagere:  
Forældrerep. Anita, Claus, Jens, Lars, Niels, Poul, Rosa, Niels, Glenn, Mathias 
Elevrådsrep.  
Medarbejderrep. Annie, Berit, Bodil 
Skoleledelse Michael, Marianne, Per 
Afbud: Janne, Heidi, Emil, Julie 
Ordstyrer: Anita Bager: skolen 

Fællesbestyrelsesmøde for den afgående og konstituering af den nye fællesbestyrelse 
  

Punkter Drøftelse og konklusion 
76. Godkendelse af referat 

 
Underskrevet før mødets start. Godkendt. 

77. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt. 

78. Overlevering ved afgående 
formand Janne 

Punktet ændres til overlevering ved afgående bestyrelse. Ny 
bestyrelsesformand og Janne kan kontakte hinanden desuden ifht. 
formandskabet. 
 
Børnehaven flyttes op på skolens område. Personale fra Ejendomsservice er 
med i processen ifht. ombygningsplan. Processen er stadig i gang. 
Ungdomsklubben flyttes samtidigt op på skolen til overbygningens fløj. 
Tidl. klublokaler og gl. børnehavebygning frasælges og indgår i det 
økonomiske ifht. ombygning af skolens lokaler. 
Skole og Ungdomsklub er i tæt dialog. 
Da der bliver to 7.klasser vil klubben råde over et lokale og fællesrummet i 
A-fløjen. Fællesrummet har skolen råderet over i dagtimerne. Formålet er at 
underbygge et godt ungemiljø på skolen.  
Juniorklubben, som er drevet af frivillige, kan booke sig ind på skolens 
klublokale efter nærmere aftale. 
Der forventes politisk vedtagelsen 11.juni 18. 
 
Der har gennem længere tid været et underskud grundet besparelser. I 
indeværende år er der ikke et underskud. Kommunen har i en årrække 
forlangt en besparelse på 1 %. Dette er nu fjernet. 
Skolens økonomiske handleplan indebærer at spare en pædagogstilling væk. 
Det er en større udgift for skolerne – og for Fårup Skole – at give en elev et 
specialtilbud. Dette gælder også elever der aldrig er startet på skolen men 
er begyndt direkte i specialtilbud, tilflyttere, elever fra fri- og privatskoler og 
elever fra eget skoledistrikt. 
 
Pjecer. Der er op startet en udarbejdelse af pjecer til beskrivelse af 
afdelinger, børnehave, SFO og førskoleordning. Sammen med pjecerne og 
den nye hjemmeside udgør dette et element i kommunikation om skolen for 
nye brugere. 
 
 



   
 

Skolen har et samarbejde med Asferg Skole. Der er venskabsklasser 
årgangsvist, fælles idrætsdag, idrætsuge for 5.årgang. Nyt tiltag er fra 
skoleåret 18-19 et samarbejde for mellemtrinnets elever om E-sport. E-sport 
samarbejdet sker i samarbejde med PIF og omhandler udover gaming med 
en social dimension også kost og motion/at få rørt sig. Der er søgt midler 
hjem til stole, maskiner osv. Alexander fra skolen har i forvejen meget 
erfaring med E-sport gennem bl.a. sin egen forening, har gennemført kurser. 
Alexander bliver underviser. 
Der vil blive turneringer. 
Skoleledelsen i Fårup har taget kontakt til den nye konstituerede leder på 
Asferg Skole – og har på et møde bl.a. aftalt fælles transport til Oust Mølle 
Rock. 
 
Hele fællesbestyrelsen vil deltage i det nye skoleår i et aftenarrangement 
fælles med øvrige skolebestyrelser, hvor aftenen afsluttes med at vores 
fællesbestyrelse har et møde. 
 

79. Konstituering – valg af 
formand og næstformand 
 

Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. 
Formandens væsentlige rolle er at være bestyrelsens talerør – også ifht. 
politikere. Desuden er der mellem skoleledelse og formand et samarbejde 
om dagsordenens sammensætning. Formanden løfter forskellige opgaver 
mellem møderne. Der skal også påregnes henvendelser fra andre forældre 
til formanden.  
Randers Kommune etablerer et Skoleråd, hvor der vælges repræsentanter 
fra alle skolers bestyrelser. 
Mellem formand og næstformand har der tidligere været 
sparring/drøftelser. 
 
Ny formand: Claus 
Ny næstformand: Glenn 
Ved augustmødet fordeles områder af bestyrelsesarbejdet så arbejdet 
fordeles: ”Kendte opgaver – hvem løfter hvad” 

80. Fællesbestyrelsens primære 
opgaver 
 

Orientering ved Michael. Henvisning til det udsendte bilag til punkt 80. 
Principperne nævnt herunder er eksempler. Andre principper er f.eks. ture-
ud-af-huset. Retningslinjer hører til medarbejderudvalget og indgår ikke i 
bestyrelsesarbejdet. 
 
Tilsyn med: 

• Skolens og børnehavens fysiske forhold 

• Undervisningens kvalitet 

Fastlægger principper for: 
• Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden 

• Elevernes placering i klasserne 

• Skole-hjemsamarbejdet 

• Børnehave-hjemsamarbejdet 

• Organisering af undervisningen 

 
 



   
 

 
Fællesbestyrelsen godkender: 

• Børnehavens, skolens og SFO’ens budget 

• Skolens undervisningsmidler 

• Børnehavens aktivitetsmidler 

• Skolens ordensregler 

Fællesbestyrelsen har indflydelse på: 
• Ansættelse af ledere og øvrigt personale 

Fællesbestyrelsen orienteres om: 
• Udviklingsprojekter for skolen og børnehaven 

Fællesbestyrelsen er: 
• Det politiske bindeled til kommunalbestyrelsen. 

 
81. Opgaver der venter Orientering 

Se punkt 78. 
 
Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer: 

Afdeling/ 
Klasser 

Fællesbestyrelsens  
kontaktperson  
 

børnehave Glenn 
0.A Jens 
1.A Mathias 
2.A Glenn 
3.A Anita 
4.A Anita 
5.A Jens 
6.A Niels 
7.A Claus 
7.B Claus 
8.A Lars 
9.A Heidi 
9.B Heidi 

På mellemtrinnets forældremøder må FB´s kontaktperson gerne løfte 
punktet Snapchat og gode råd til forældre.  
Kontaktpersonen deltager i det første forældremøde, giver sine 
kontaktoplysninger, er ordstyrer, advokerer for de gode historier, kan bruge 
forslag fra idesiden, understreger at ved enkeltsager skal forældre henvende 
sig direkte til skoleledelsen eller klassens lærere. 
 

82. Meddelelser/sager 
 

Orientering: 
 
Den nye børnehaveklasseleder ansættes pr. 010818 med en 0,8 stilling. 
Gitte er forlænget i sit flexjob. 
Alexander fortsætter i det kommende skoleår fordi flere lærere går ned i 
arbejdstid i det nye skoleår, dette svarer til Alexander der ansættes for hele 
næste skoleår som midlertidig ansat. Desuden vil der være en forlængelse af 
en lærer mere i næste skoleår i en 0,7 stilling. 
 



   
 

 
 

83. 
 
 

Evt.   Glenn har haft kontakt til Grejbanken om mulighed for tegninger til en 
rampe, som kan anvendes til skate, rulleskøjter mv. Gerne med placering i 
forbindelse med multibanen. Glenn vil gerne stå for at søge midlerne til 
dette, hvis der gives tilladelse til at den opstilles på området. Dette giver 
skolen. Glenn vil gerne involvere overbygningselever i forbindelse med 
byggeprojektet for at skabe ejerskab til rampen.  
Tegning med placering skal gives til Michael.  
Ansvar og vedligeholdelse: tag kontakt til Mogens/Ejendomsservice mht. 
fremgangsmåde osv. 
 
Niels ønsker informationsrunde om personalet. 
 

84. Næste møde 
 
 

27. august 2018 
 
Ordstyrer: Anita 
Bager: Lars 
Emner: Ved augustmødet fordeles områder af bestyrelsesarbejdet så 
arbejdet fordeles: ”Kendte opgaver – hvem løfter hvad” 
 

 
 


