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Fårup Skole & Børneby 
skole, SFO og børnehave 

REFERAT – Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave 
Dato: 20. februar 2018 – kl. 18.00 – 20.00, herefter valgmøde kl. 20.00-2030 
Deltagere:  
Forældrerep. Anita, , Heidi, Janne,  Lars, Poul, Rosa 
Elevrådsrep.  
Medarbejderrep. Annie, Berit, Bodil 
Skoleledelse Michael, Marianne 
Afbud: Claus, Jens, ER: Emil, Julie 
Ordstyrer: Anita Bager: Skolen 

 
  

Punkter Drøftelse og konklusion 
59. Godkendelse af referat 

 
Underskrives før mødets start 
Referat godkendt. 

60. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

61. Regnskab 2017 og budget 
2018 

Orientering, drøftelse og beslutning 
Orientering v. Michael. Bemærkninger til underskuddet er med samme 
forklaringer. Se medudsendt bilag.  
Udmeldinger fra den nye direktør er, at der lyttes efter de forklaringer 
der gives og at der samtidig holdes tæt opfølgning. Opfølgningen fra 
forvaltningen har Michael bedt om i gennem lang tid. I børnehavens 
budget er der nu medtaget tidligere glemte løndele. Nuværende 2018 
forventes ikke at give underskud med nuværende budget. Spørgsmålet 
er længde af afbetalings-perioden for den tidl. oparbejdede gæld. 
Michael ser at der er en mulig besparelse på lønsummen samt 
besparelser på bl.a. drift/materialekonto – herunder reparation af 
elevpc´ere ved ødelagte skærme og tilsvarende. En del af øgede udgifter 
til drift/materialer skyldes medfølgende udgifter i forbindelse med 
kommunale anskaffelser af f.eks. elektroniske tavler. Ligeledes efter-
spørger Michael skolechefen for rammen ved mellemrumsklassetilbud – 
dels med formålet at undgå udskillelse af børn til specialtilbud og dels 
udgifter til kvalificeret personale hvis det skal være muligt at hjemtage 
elever fra specialtilbud hvor det giver et forsvarligt undervisningstilbud 
for eleven. 
 
Godkendt 

62. Aftalemål Kvalitetsrapport 
Herunder afkortning af 
elevernes skoledag. 

Orientering, drøftelse og beslutning 
Der skal findes 2 mål, der skal skrives i kort form. 
 
Der er progression ifht. de mål der blev sat for skolens udvikling. Der er 
således en god udvikling, som ønskes at udvikle sig til en solid udvikling 
for alle tre områder. Særligt fremhæver Michael indsats og udvikling af 
førskoleordning og arbejdet med overgang fra børnehave til skolestart.  
 
Dog er det i aftalemålene 2018 centreret om: 
Elevernes faglige progression 
Elevernes trivsel 



   
 

 
De to mål – jf. side 7 i rapporten: 
 
1)  
Vores mål er at øge elevernes faglige progression  
 
For at nå målet vil vi have øget fokus på den enkelte elevs læring 
 
For at følge op vil vi: 
Klasseteamet vil på deres ugentlige teammøder arbejde systematisk med 
klassens og den enkelte elevs faglige progression. 
Fagteamene skal have mere tid til at mødes og arbejde med læringsforløb. 
2 læringskonferencer om året, hvor ledelse og klasseteam mødes om klassens 
og den enkelte elevs faglige progression. 
Hårde og bløde data skal være udgangspunkt for vores arbejde. 
 
2) 
Vores mål er at øge elevernes sociale og faglige trivsel 
 
For at nå målet vil vi med udgangspunkt i den nationale trivselsmåling arbejde 
systematisk med klassens og den enkelte elevs trivsel 
 
For at følge op vil vi: 
Klasseteamet vil på deres ugentlige teammøder arbejde systematisk med 
klassens og den enkelte elevs trivsel. 
Den enkelte elev vil 2 gange om året have en samtale med en voksen om 
elevens alsidige udvikling og opsætning af mål for udviklingen. 
Tæt forældresamarbejde. 
2 læringskonferencer om året, hvor ledelse og klasseteam mødes om klassens 
og den enkelte elevs trivsel. 
Hårde og bløde data skal være udgangspunkt for vores arbejde. 
 
Michael kommenterer at det vigtigste fokus frem til 2020 er at arbejde 
systematisk. Hidtil har ledelsen arbejdet meget systematisk bl.a. ifht. 
læringskonferencen. Det kommende fokus bliver systematik i det 
pæd.personales professionelle samarbejde. 
Læringskonferencernes aftaler følges op med møder, ordblindetests m.v.  
 
I skoleåret 18-19 kan der sendes to lærer til eftervidereuddannelse inden 
for hhv. læsning og matematik. Vedr. læsning vil dette betyde at der kan 
ske en aflastning af læsevejlederens opgaver. 
 
Afkortning af elevernes skoledag: Fællesbestyrelsen støtter enstemmigt, 
at der med samme bevæggrunde som tidl. er fuld opbakning til at 
klassernes skoledag kan afkortes i 18-19. Der har været positive 
erfaringer også fra elevernes side.  
 

63. Opfølgning Fårup Børneby 
Herunder Jens bemærkning  

Orientering og drøftelse 
Punktet udskydes vedr. Jens bemærkning til næste møde pga. Jens´ 
fravær. 
Der har været ejendomsmæglere, men der er ikke p.t. modtaget 
vurdering eller andet i den forbindelse.  
Janne ønsker en tidsplan fra forvaltningens side for flytning af 
børnehaven. 



   
 

 
64. Fortsat arbejde med 

pjecerne og orientering om 
hjemmeside. 

Gruppearbejde 

65. 
 
 

Evt. Tagdækkerne har været i gang med at reparere hullerne, men der er 
stadig utætheder. Der er givet orientering om dette videre til 
Ejendomsservice. 
 
I uge 11 er 5. årgang fra Fårup og Asferg sammen i Asferg i PIF om at lave 
en gymnastikopvisning som vises i weekenden. Dagen regnes for 
skoledag således at eleverne fra 5. klasserne forventes at deltage. 
Asferg og Fårup samarbejder om e-sport. Skolerne, PIF og Randers 
Ungdomsskole etablerer et samarbejder om dette. Målet er at give et 
lokalt attraktivt tilbud til unge. Tilbuddet kan ses fra elevernes side som 
dels valgfag og dels interessetimer. PIF har modtaget midler til e-sport. 
Der har været et opstartsmøde mellem skolernes ledere og 
bestyrelsesformænd. Der er en god dialog. ALS har spidskompetencer 
indenfor e-sport. 
 
Der er bevilget midler til cykelsti i Fårup. Michael og Steen deltager i 
nærmeste fremtid i et møde om placering. Sikre skoleveje er vigtige. 
 

66. Næste møde 
 

19. april 2018 
• Ordstyrer: Anita 
• Bager: Lars 
• Emner: pkt. 63, ny hjemmeside,  

 
 
 


