
 
 

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 af  Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave 
Dato: 9. oktober 2017 – kl. 18.30 – 20.30 

Deltagere:  

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

Elevrådsrep. - 

Medarbejderrep. Annie, Berit, Bodil 

Skoleledelse Michael, Ninna, Marianne 

Afbud: Poul (forældrerep.), Emil (ER), Julie (ER), Heidi (forældrerep.) 

Ordstyrer: Anita Bager: Jens 
  

Punkter Drøftelse og konklusion Person 
23. Godkendelse af referat 

 
Underskrives før mødets start Alle 

valgte 
    

24. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt Anita 

    

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

BH: har arbejdet med høst, arb. nu med efterår: blæst, drager – skal 
lave kreative aktiviteter om blæst. To forældre hjælper med noget 
praktisk med at flytte nogle sten. 
Der kommer et forældremøde i børnehaven for skolestartere. 
 

Indskolingen: Klasserne 
0A: Pæd.stud. har lavet Natur/teknik: om myrer/insekter og fremstillet forsk.  

       myrer i sten/grene/perler/ståltråd osv. Afsluttede med fernisering. 

        

        Har samlet skrald – lavet ”skraldedyr” været på affaldscentralen. 

       Trafik – gåkort – afsluttede med trafikkage. 

        Ifb. med materiale fra Trygfonden er 0A i denne uge gået i gang med  

        emner om brand: -hvad gør man v. brand osv 
 

        Der laves forsk. test ifb. med kommende læringskonferencer. 
 

1A.  Alm undervisning  samt Social træning herunder sociale øvepunkter. 
  
2A. Alm undervisning, UUV: om venskaber, Foldebøger, Skal i gang med   

       Halloween, Naturteknik:  Vejr – regnmålere, Socialtræning. 
  
3A. Alm undervisning  

       UUV: Emne: ”Alle børn cykler” med meget aktivitet og bevægelse –  

       gennemført lille cyklist prøve. Vandt ikke men var alligevel super godt.  

       Øver ordklasser og tabeller i leg/bevægelse udendørs.        

       Øver stavelser via stratego i skolegården med kæmpe store brikker.      

       I historie: om Ægypten – Tut Ank Amon -  lavet masker i billedkunst  
 

Hele indskolingen: brandøvelse, Fotografering., Øver i at gå på RKSIT 

(cromebook), Trivselsuge, Motionsdag. 
 

SFO 

Fuld fart på- det summer af glade børn og personaler som er i gang med mange 

aktiviteter: 

Maler æsker med uv-maling., Perleplader er rigtig kommet i vælten igen., 

Knex-byggeri., Play-mobil., Brætspil. 

Efter efterårsferien går vi i gang med julegaver. 

   



   

 

 

Mellemtrin: Alm.undervisning, Trivselstemadage, Motionsdag 
 

Overbygning: Alm. undervisning, Trivselstemadage, Motionsdag 
 

Skolen har haft besøg af arbejdstilsynet og har opnået en grøn smiley. 
Der er i denne uge tre trivselsdage og fredag motionsdag. 
Anne har fået andet job, Thomas læser Annes skema indtil ny er ansat, 
Jakob læser Thomas´ timer i denne forbindelse. 
 

    

26. Opfølgning Budget 
 

Der er ikke nyt siden sidst, da kommunale udtræk beror på samme tal 
som sidst. 
 

 

Michael 

    

27. Opfølgning Fårup Børneby 
 

Efter møde i børnehaven har Michael meddelt Rikke fra 
Ejendomsservice, at en placering af børnehaven skal være fysisk 
sammen med SFO´en. Der har været kontakt til Randers Ungdomsskole 
mhp. at flytte klubaktiviteterne op på skolen for at skabe et ungemiljø. 
Leder af Randers Ungdomsskole har efterfølgende taget kontakt til 
skolechefen. Alle interessenter indbydes sammen med 
Ejendomsservice og skolechefen mhp. en fælles drøftelse om 
børnebyen - og de tilbud der er til både de ældste og de yngste i 
børnebyen. Menighedsrådet ønsker den gl. skolebygning, da den bliver 
ledig ved flytning af klubben. 
 
 

Der er startet et valghold for elever i overbygningen i samarbejde med 
Randers Ungdomsskole, MPU – miniprojektlederuddannelse – og det 
første projekt handler om at udvikle området ved hallen mhp. at blive 
et centrum. Projektet skal til slut fremlægges for Michael. Forslag om at 
det også fremlægges for Borgerforeningen – hvis det passer med at de 
er nået så langt til borgerforeningsmødet en lørdag morgen i 
november. 
 

Fælles 

    

28. Vikarforbrug 
 

Genemgang v. MA. Drøftet. Fælles 

    

29. Antimobbestrategi  
(Bilag udsendt) 
 

Forslag om tilføjelse til pixie-delen: Sådan håndterer vi i skoleledelsen – 
Fællesbestyrelsen: ”… Og skoleledelsen orienterer Fællesbestyrelsen 
om omfanget af mobning, hvor omfattende handleplaner har været 
aktive i skoleåret, eksempelvis hvor SSP eller lignende inddrages”. 
Orientering til Fællesbestyrelsen om større tilfælde af mobning vil give 
bestyrelsen indblik i omfanget og om handleplaner har været iværksat. 
Formålet er at der er sammenhæng med indsats og antimobbestrategi. 
I forbindelse med de to årlige læringskonferencer kommer 
skoleledelsen med en opsamling m f.eks. at registrere klassevis to 
gange årligt om mobbesag, anvendelse af værktøjer i forbindelse med 
læringskonferencer  
 

Fællesbestyrelsen finder det vigtigt at: 

 Forældreinddragelse sker ved at man i hjemme taler om trivsel  

Fælles 



   

 

 

 Aktiv inddragelse af kontaktforældre fra Fællesbestyrelsens 
kontaktfunktion til klassernes klasseforældreråd: hvad gør vi i 
klasserne fra forældrenes side for at støtte op om klassens 
trivsel. 
 

 Aktiv indarbejdelse af de forebyggende indsatser i børnebyens 
årshjul. 

 Klassens forældre inddrages i indsatser hvor der er en 
handleplan mod mobning i en klasse. 

 Fællesbestyrelsen vægter at antimobbestrategien er synlig, 
peger på den enkeltes rolle og der med det fælles ansvar.  

 Det er vigtigt at Fællesbestyrelsens kontaktforældre har en tæt 
kontakt til klasseforældrerådene og bringer 
Antimobbestrategien på dagsordenen til forældremødet. 

 

I Antimobbestrategien indføjes det:  at Fællesbestyrelsen vægter at 
antimobbestrategien er synlig, at forældrene inddrages, at der bruges 
tid på forældremøder at have dialog om Antimobbestrategien. 
 

Antimobbestrategien hypes på FB i forbindelse med upload på 
forældre- og elevintra. 
 

    

30. Principper for indsamling 
(bilag) 

Udsættes til næste møde. Fælles 

    

31. 
 

Evt. To elever har prøvedage i hhv. 1.a og 9.a. Fælles 

    

32. Næste møde 

 Ordstyrer: Anita     

 (Afbud: evt. Lars, 
Rosa, Berit) 

 Bager: Janne 
 

7. november 2017  

 Emner: Decembermødet (næste møde er et temamøde i nov.) 

 -      Principper for indsamling 
- Synliggørelse af antimobbestrategien og dialog om 

klasseforældrerådenes rolle   
(Hvordan Antimobbestrategien støtter op om klassens 
trivsel og alles trivsel  
Skal Fællesbestyrelsen retningsangive 
klasseforældrerådenes arbejde?) 

 

Anita 

 


