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Fårup Skole & Børneby 
skole, SFO og børnehave 

REFERAT af  Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave 
Dato: 19. april 2018 – kl. 18.30 – 20.30 
Deltagere:  
Forældrerep. Anita, Claus, Heidi, Janne, Jens, Rosa 
Medarbejderrep. Annie, Bodil 
Skole- og børnehaveledelse Michael, Marianne, Per 

Afbud: elevrådsrep Emil og Julie, medarbejderrep.Berit,  
forældrerep. Lars og Poul, 

Ordstyrer: Anita Bager: Lars 
  

Punkter Referat 
67. Godkendelse af referat 

 
Godkendt 

68. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

69. Budget 2018 + handleplan for 
afvikling af underskud 

Seneste ledelsestilsyn: der er lagt budgetforudsætninger ind, som der henvises 
til i handleplanen. Budgetforudsætningerne er udarbejdet i  samarbejde med 
Birgit fra Økonomiafd. 
Ledelsen har deltaget i et møde med skoledirektøren, skolechefen, 
forvaltningskonsulent og økonomikonsulent mhp. drøftelse og afklaring af 
handleplan for afvikling af skolens underskud.  
Den ledige børnehaveklasseleder er der internt kompetence til, og der laves et 
stillingsopslag. Der kan blive tale om overflytning af en børnehaveklasseleder i 
forbindelse med forflyttelsesrunden, hvorved der er en backupplan således at 
handleplanen overholdes. 
Fremlæggelse af forslag til ændring af personaledækning i børnehaveklassen 
med et mindre timetal mhp. en regelmæssig dækning af undervisningslektioner i 
løbet af ugen. Sigtet er at understøtte overgange samt at sætte nye rammer for 
teamsamarbejdet og opgaver.  
 
Kompetencerne i børnehaveklassen skal fremadrettet være det optimale. Der er 
opbakning fra fællesbestyrelsen til fremlagte. Der er ligeledes opbakning fra 
MED-udvalget. 
 
Anden del af besparelsen er der også opbakning til fra MED-udvalget. 
Lønsummen er givet til lønudgifter til lærer- og pædagogstillinger. 
Fremadrettet er Randers-modellen ændret til, at der ikke må være mer-forbrug i 
et budgetår. Dette er vedtaget.  
 

70. Høringssvar kostpolitik i 
børnehaven 

Byrådet har i starten af året besluttet at kost i dagtilbuddene behandles med 
høringssvar. Der er en aften i maj hvor interesserede kan høre om madordning.  
 
forslag om tilføjelse”Der må ikke ske religiøst motiveret fravalg af bestemte 
fødevarer.”  
 
Vedtaget forslag: At kommunale institutioner med madordninger skal 
sikre dansk madkultur som en central del af tilbuddet 
 
Et mindretalsforslag blev nedstemt. 
 
Per vil sammen med personalet lave oplæg til lokal kostpolitik. 



   
 

 
71. Opfølgning Fårup Børneby 

 
Der har været afholdt møde med Ejendomsservice ifht. det pædagogiske jf. 
ombygning i C-fløjen. Debatten var stor, der var mange forslag.  
Der er opmærksomhed også på tilkørsel fra Gøgevej m.v. 
2. maj afholdes næste møde. Mathias deltager som suppleant i dette møde. 
Orientering om ændring i skoleledelsen på Asferg Skole. 
Stine Thorhauge er konstitueret til 31-12 18. 
 
Udarbejdelse af fælles aktiviteter i et samarbejds-årshjul vil kunne videreudvikle 
skolernes samarbejde med venskabsklasser og temaidrætsdag. F.eks. udvide 
med en fælles faglig temadag, ekskursioner og lign. Der er p.t. udvikling af E-
sport i samarbejde med PIF, hvor vi gerne ønsker fælles aktiviteter for skolernes 
SFO med E-sport. 
 
Forslag om synliggørelse af venskabsklasser samt forslag om forældreråds 
samarbejde på mellemtrinnet mellem skolerne.  
 

72. Orientering om hjemmeside. 
 

Ny hjemmeside i Randers-kommunes layout og IT-system er udarbejdet.  
 
Feedback: 

• Ændre forside teksten til skolens værdier, så der er tre attraktive sætninger. 
Hvad der gør os til noget særligt. 

• Søg og kontakt skal være mindre, opsætning med bh og skole/sfo op i top 
• Aktuelt – ændres til lokalt stof hvis muligt -  og til klikbar fra forsiden  
• I bundteksten: tilføjelse af adresse og email .  
• Lokale billeder erstatter de standardiserede i muligt omfang. 
• Aktuelt – linke til FB hvis der er en offentlig side (kan ikke linke til en lukket 

gruppe 
• Menupunkt værdier og politikker skal også være under en boks i skole og sfo 
• Boks med åben skole: F.Beton, PIF, E-sport osv.  

 
73. Valg til fællesbestyrelsen Der er blevet fredsvalg, da Rosa og Janne ikke genopstiller. 

Glenn Toft, Mathias Ravn Kristensen og Niels er nyvalgte til bestyrelsen, hvis der 
ikke er indsigelser inden 14. maj. 
Rosa har stillet sig til rådighed som suppleant. 
Thomas Lund har valgt at trække sin opstilling til bestyrelsen af private årsager. 
Den nye bestyrelse konstituerer sig juni. 
 

74. Evt spg/opflg på indlæg fra: 
 - Elevrådet 
 - Børnehaven 
 - SFO, Afdelingerne, klasser 
 - Meddelelser/sager 

Der er udsendt indlæg. 
Elevrådet har ikke et indlæg. Kommende kontaktlærer til det store elevråd har 
en opgave med at facilitere mhp. også indflydelse og aktiv deltagelse i 
fællesbestyrelsen.  
God orientering/skr. indlæg. 
 

75. 
 
 

Evt. Orientering om elevtilgang på 6. årgang samt tildeling af lærerresurser til Fårup 
resten af skoleåret. Skoleledelsen deltager i et møde med konst. Skoleleder på 
Asferg skole og skolechefen fredag den 200418. 
Ved første forældremøde på 6. årgang anbefales det, at forældrene drøfter 
lommepengeniveauet til lejrskolen. Det er forældrene der beslutter beløbet, 
lærerne kan foreslå beløbsstørrelsen. Bestyrelsen har aldrig fastsat beløb 
tidligere. 
 
Rotter på skolen. Der har allerede været rottefænger på skolen, der er opsat 
fælder på skolens areal. 
 
 
 



   
 

 
Når skolen ringer ud fra SFO telefonen står der hemmeligt nummer i 
modtagerens telefon. Kan dette ændres til at nummeret står der. 
Vi tester om der er viderestilling til mobiltelefoner i sfo som har denne 
indstilling, som så vil blive ændret. 
 
Opdatering fra lokalområdet: Der er ny bestyrelse i Borgerforeningen, som vil 
være et koordinerende organ for lokale tiltag, foreninger og erhvervsliv. 
Formålet er at kunne navigere som borger i hvad der er af lokale tilbud mv. 
Projekt: Infoland er indkøbt til at omhandle hjemmeside, App, events i et 
kalendersystem. Alle institutioner, foreninger, kirke m.v. tilbydes en 
forfatterrolle, så events fremgår af kalendersystemet, som kan snakke sammen 
med google og facebook. 
Der kommer en invitation til forfatterdelen mhp. instruktion mv. 
Der vil blive arbejdet med en ny lokalplan – der er tanker om at rykke 
idrætsaktiviteter til hallen.  
 
Forslag om, at der oprettes ”begivenheder” på Facebooksiden, så skolens 
aktiviteter er meget synlige. 
 

76. Næste møde 
Ordstyrer: Anita 
Bager: skolen 

28. maj 2018 
Emner: overdragelse. *Ca en times alm. møde med faste punkter og herefter en 
let anretning hvorefter den afgående bestyrelsen går. Herefter kort nyt møde: 
kontaktpersoner til klasser samt mødedatoer. 
 

 
 


