
 
 

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: 7. december 2017 – kl. 17.30 – 20.30 

Deltagere:  

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

Elevrådsrep. Emil, Julie 

Medarbejderrep. Annie, Berit, Bodil 

Skoleledelse Michael, Ninna, Marianne 

Afbud: 
Marianne – referent Lene  
Julie, Emil 

Ordstyrer: Anita Bager: Skolen 

 
  

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

 
Underskrives før mødets start Alle valgte  

40. Godkendelse af dagsorden 
 

Marianne er syg – derfor udgår pkt. 44. Anita 2 

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

Orientering 
Intet fra børnehaven – de juler – laver gaver mm. 
 
Thomas Lund vores hovedvikar har fået fast job fra 
1. januar 2018. 
Kan T ikke fastansættes her? Nej. Man skal være 
uddannet lærer. 
 

Afdelinger 20 

42. Opfølgning Budget 
 

Orientering og drøftelse. 
Budgettet har ikke ændret sig fra sidste gang. 
 

Michael 15 

43. Opfølgning Fårup Børneby 
 

Orientering og drøftelse 
Vi har haft besøg af ejendomsservice ang.  
placering af børnehaven på skolen. 
Hvad skal der være af nødvendige ting? 
Man har snakket om at flytte klubben op i A-
Fløjen. 
Henrik, Steffen og ejendomsservice er kommet 
med 3 forslag til, hvordan børnehaven kan blive et 
med skolen. 
Forslagene har forskellige økonomisk betydning. 
Udbygning/tilbygning af SFO kr. 5 mill. 
Man inddrager enden af C fløjen til børnehave – 
SFO og indskoling 
F- fløjen var også på tale, men så mangler der en 
legeplads - og bliver alt for dyrt. 
Henrik har bedt om en nærmere beskrives. 
Ejendomsmægler har været i børnehaven og i den 
gamle skole 
De skal i udbud. 
Menighedsrådet er måske interesseret. 

Fælles 10 



   

 

 

Røde del af bh kan sælges. Resten er usælgelig. 
Den gamle skole er kronjuvelen. 
 
Vi bliver en del af skoleudviklingsplanen – derfor 
kan det lade sig gøre. 
Kan der søges lokale fonde? Det nævnte de ikke. 
I forbindelse med at Børnehaven kommer op på 
skolen, vil et legepladsområde være reserveret 
børnehaven. 
Resten af legeplads området må benyttes, når 
pædagogerne er med. 
Legeredskaberne fra børnehaven flyttes. 
Henrik:  
Det er noget, der skal ske hurtigst muligt. 
 
Børneby??  Politikkerne i Randers Kommune er 
ikke klar over, børnehaven ikke hænger sammen 
med skolen. 
 

44. Vikarforbrug 
 

Drøftelse 
Udgået 

Fælles 15 

45. Høringssvar forslag til ny 
styrelsesvedtægt 
(Bilag) 
 

Drøftelse og beslutning. 
Sammenstemmende er at den indeholde det, vi 
gør i dag. Det man har vedtaget at gøre. 
Lutter roser 
Sidste del i kap 6 
Rådgivende organ skolebestyrelse. Faglige org. 
Elevråd 
Formalisere det. 
2 gange om året indkaldt til møde. 
Formelt status i forhold til politisk niveau. 
 
Positive at forældre kommer med i rådet. 
 
 
Lille forslag: 
Høringssvar vedr. forslag til ny styrelsesvedtægt 
for Randers Kommune. 
 
Har frist til torsdag i næste uge. 
 

Fælles 25 

46. Principper for 
indsamling(bilag) 

 

Drøftelse 
Heidi og Rosa 
Finde en vej. 
Vi i fællesbestyrelsen giver ideer, og finder ud af, 
hvilken vej er hensigtsmæssigt? 
Hvordan gør vi det bedst. 
Henstillet til alle klasse, så eleverne ved – hvorfor 
og hvad samler de ind til. 
Eleven skal kende formål og mål mht., hvad de 
sælger. 

Fælles 25 



   

 

 

Det er forældrenes ansvar, børnene bliver 
orienteret. 
 
De skal ikke løbe rundt med samme lodder som 
spejdere mv. 
Tage det op i forældrerådene. 
 
Der er også kommet nogle andre fantastiske 
forslag til, hvordan klasserne kan skaffe penge. 
6. og 8. klasse – forældrerådene laver 
arrangementer. 
Mellemtrin betalte selv deres ryste-sammen tur 
ved banko arrangement. 
Ude at arbejde for nogen – gøre noget for nogen 
er meget givende. 
 
God ide, at de sælger lodder hos SPAR – Kim. 
 
Forældrerådspjecer.  
Salg af lodder er en plejerting. 
 
Hvor vigtig det er at lave fælles aktiviteter i 
klassen. 
 
Anvisninger, så man ikke skal opfinde den dybe 
tallerken. 
 
Forældrerådet primær opgave er fællesskabet i 
klassen. 
Kommunikation efter afdelingen. 
Pjecer med eksempler. 
Samarbejde med Asferg skole. 
 
Idebank for klasse aktiviteter. 
Gør mere ud af 1. forældremøde i 0. klasse. 
Afslut med fællesspisning. 

47. 
 
 

Evt. Billeder Anita har taget billeder, som lægges på 
board. 
 

Fælles 5 

48. Næste møde 
-Ordstyrer 
-Bager 
-Emner 
 

15. januar 2018 – Poul melder afbud 
Anita 
Rosa 
Kvalitetsrapport og budget 

Anita 3 

 
Sidste punkt på Dagsordenen er julefrokost. 


