
 
 

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 

Dagsordren – Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave 
Dato: 15. januar 2018 – kl. 18.30 – 20.30 

Deltagere:  

Forældrerep. Anita, Claus, Heidi, Janne, Lars, Rosa 

Elevrådsrep.  

Medarbejderrep. Annie, Berit, Bodil 

Skoleledelse Michael, referant Lene Skovgaard  

Afbud: Poul, Emil, Julie, Jens og Marianne 

Ordstyrer: Anita Bager: Rosa 

 
  

Punkter Drøftelse og konklusion Person Min. 
49. Godkendelse af referat 

 
Underskrives før mødets start 
Alle har underskrevet referatet  
 

Alle valgte  

50. Godkendelse af dagsorden 
 

Alle har godkendt dagsorden. Jens forslag vente til 
næste gang. 
 

Anita 2 

51. Budget 2017 og budget 
2018 

Orientering og drøftelse 
Budget  
Intet nyt under solen. Budget – 750.000 tilbageført 
til skolen  
Løndel er sat betragtelig op. Reelle lønudgift er 
højere end tidligere beregnet. Ramme reduktioner 
er tilbageført.  
13 elever til den kommende børnehave klasse 
efter sommerferien 2018. Mange børn udefra gør, 
at vi holder skolen m.h.t., antal elever på det 
samme niveau over en tid.  
Budget møde på kommunen – Michael vil gerne 
have Janne / Bodil med, men mangler at høre fra 
kommunen endnu omkring budgettet.  
Børnehave/SFO Leder – nogen spændende 
kandidater 7 stk. Lederuddannelse + 6000 / diplom 
+12000 – men der skulle være rig mulighed for en 
god ansættelse.  
 
Fagbudget lægges ud fra et minimum. 
Der kommer som regel ønsker i løbet af året. 
 
Til marts kan der lægges et nogenlunde holdbart 
budget. Vi bruger pt kun penge på alm. daglig drift. 
Budgetudgangspunktet tegner godt. 
 
 

Fælles 20 

52. Udtalelse Kvalitetsrapport 
 

Orientering, drøftelse og beslutning 
 
Kvalitetsrapport kun for skolen. 

Fælles 30 



   

 

 

Vi ligger godt.  
Det er svært, hvad man skal gøre for at 9. klasse 
får et bedre resultat. 
Sidste års 9. klasse præsterede utrolig flot. 
Trivslen havde et dyk 15/16. I 16/17 er på vej i den 
rigtige retning. 
Nogle klasser ligger dårligt – andre godt. 
I de klasser, hvor trivslen ikke er god – er der lavet 
ekstra tiltag. 
 
I klasser hvor mange har svært ved tingene, er 
trivslen tit ikke så god. 
Det hænger sammen. Har klassen det godt 
sammen socialt, så er trivslen i top. 
En elev kan godt trives skidt i forhold til læring, 
men have det godt socialt. 
 
Der er lavet nye tiltag i forhold til elevens 
udvikling. Eleven får 2 samtaler på et år, som kan 
ses under min uddannelsen. 
 
Trivsel er et væsentlig område for os. Det er et af 
vores aftalemål. 
Jo mere bevidst vi er fra 0. klasse og har fokus på 
trivslen, så burde vi fremadrettet givet trivslen et 
løft. 
 
Elevfravær.  
Optælling ser ikke så slemt ud her, men vi bliver 
målt på det ulovlige fravær. 
Også det lovlige fravær med sygdom ses på. 
Trivsel = glade elever = flere elever – mindre 
fravær. 
 
Fokus på fravær. Er der trivsel nok i skolen? 
Når vi er en lille skole, syner det af meget. 
 
Vi indkalder forældre og eleven til samtalen for at 
fokusere på elevens fravær. 
Elever, som pludselig får det svært, er vi obs på. 
Efter 14 dage skal vi ha fat i dem. I de fleste 
tilfælde redder vi dem.  
 
Skolerapport for os: Vi ligger ikke i top, men 82 % 
af eleverne går på distriktsskolen. 
Frit skole valg. 
Gassum 7-9 klasse. Gassum vælger Blicherskolen. 
 
Høj faglighed og trivsel er en vigtig faktor for Fårup 
Skole. 
 



   

 

 

 
Faglighed skal være i orden. Der er mange - 20% 
som ikke kan starte på videregående uddannelse. 
De har brug for forberedende undervisning. 
Vores Socioøkonomiske tal er okay i forhold til 
mange andre. Der er plads til forbedring, men vi 
ligger pænt. 
 
Den sociale del kan være problematisk. 
 
I forhold til personalets fravær, bliver man indkaldt 
til en samtale hos Michael, hvis man har 3 perioder 
med fravær inden for et halv år.  
Vi har stor fokus på trivselsindsatsen og har fået 
hjælp udefra, som har kostet kr. 8700. 
Fravær er på vej ned. Langtidsfravær vil få fraværet 
til at stige og i SFO og børnehave vil det se 
voldsomt ud, da der er så få ansatte. 
 
Fraværet tages med fra et år tilbage, så det kan 
syne voldsomt i lang tid fremadrettet. 
 
Langtidsfravær er stress eller stresslignende 
forhold – eller alvorlig sygdom. 
 
Kompetencedækning. 
Vi ligger fint i kommunen, trods det kan være 
svært at finde lige netop de kompetencer, man har 
sagt farvel til. 
 
VI ved endnu ikke, hvor mange midler vi får til 
mellemrumsklasser. 
Der er afsat 6. millioner. Det ville være rart at vide, 
hvor meget vi får. 
 
Henrik synes, vi skal lave en mellemrumsklasse 
uden af få økonomi til det. 
 
Det skal rammesætte økonomisk, inden vi går i 
gang. 
 
Der er et kæmpe hul i kassen. Hvordan kan man 
fremadrettet sørger for, at eleverne bliver i deres 
klasser. 
 
Firkløver Skolen og Vester Bakke.  
Elever har diagnoser, som ikke kan rummer i 
normal klasser. 
 
2 mellemrumsklasser vil gøre godt for mange 
elever. 



   

 

 

 
80 % af en årgangs skal være i gang med en 
ungdomsskoleuddannelse. 
Enten 10. klasse eller andet. 
En elev i 9. klasse, som ikke er uddannelsesparat 
skal have noget fornuftigt at komme i gang med. 
Praktik i et år eller andet, inden videregående 
uddannelse. 
 

53. Opfølgning Fårup Børneby 
 

Orientering og drøftelse 
Jens har skrevet ud i forhold til kvadratmeter til 
børnehaven. Hvor mange bruges, og hvor mange 
skal bruges i c-fløjen. 
Der skal kunne være 40 børn i de nye rammer. 
 

Fælles 10 

54. Udtalelse 
skoleudviklingsplanen 
 

Orientering, drøftelse og beslutning 
 
Vi fik ikke midler til skoleudvikling. 
Vi har en god bygning. Tagdækker er bestilt til 
hullerne i taget. 
I skoleudviklingsplanen ville Michael gerne, det 
indgik, at håndarbejde og sløjd blev samlet i den 
ene ende af f-fløjen.  
 
På en skole har man et aflåst glasbur, hvor 
maskinerne fra sløjd er indeni.  
 
Juniorklub vil man også gerne have op på skolen. 
Ejendomsservice regner på, hvad det nøjagtig til at 
koste.  
Bygningerne skal sælges. 
Det forventes, at den gamle skole indbringer kr. 1 
million. 

Fælles 20 

55. Valg til fællesbestyrelsen 
 

Orientering, drøftelse og beslutning. 
 
Janne, Rosa, Poul er på valg. 
Dem skal -  skal vælges for 4 år. 
Er der nogen af ovennævnte, som genopstiller??  
Tænker sig om til næste gang. 
 
Michael er ved at lave materiale til forældrene 
angående skolebestyrelsesvalg. 
 
Valgbestyrelse: Anita, Janne og Michael. 
 
Tirsdag den 20. februar 2018: 
Valgmøde kl. 20 – 20.30 
Fællesbestyrelsesmødet fra 18-20 
 

Fælles 20 

56. Ansættelse af ny SFO- og 
børnehaveleder 

Orientering 
7 ansøgninger. Samtaler med 3 

Fælles 10 



   

 

 

 Rundvisning og en telefonsamtale 
Ansættelsesudvælgelse i morgen. 
Anni, Berit, Bodil, Michael, Marianne, Karin 
Ansættelsessamtaler torsdag 
2. runde torsdag den 25 evt. 
5 meget kvalificerede. 
 

57. 
 
 

Evt. E-sport PIF  
Midler til at sætte E-sport i gang i overbygningen. 
Møde med Naja og deres bestyrelsesformand. 
E-sports linje. 
Økonomi delen. 
Valgfag og efter skole i ungdomsskole regi. 
 

Fælles 5 

58. Næste møde 
-Ordstyrer 
-Bager 
-Emner 
 

20. februar 2018 
Anita 
Pølser og pølsebrød og Janne medbringer bobler. 
Arbejde på pjecen?? 
Fællesbestyrelsesmøde 18-20 
Valgmøde 20-21 

Anita 3 

 
 


