
Referat af møde i FÆLLESBESTYRELSEN VED FÅRUP SKOLE OG BØRNEHAVE 

 

afholdt: TIRSDAG DEN 29. AUGUST 2017 kl. 18.30 – 20.30 

 

Deltagere: 

Forældrerepræsentanter: Claus Brøndum, Heidi Andersen, Jens Andersen, Poul Skov, Lars 

Herslund 

Medarbejderrepræsentanter: Bodil Olsen, Berit Jensen 

 

Skoleledelsen: Michael Sørensen, Ninna Sand, Marianne Larsen 

 

Afbud: Anita Bek, Annie Sørensen, Rosa Yde, Janne Lindenfeldt 

Fraværende: Elevrepræsentanter,   

 

Ordstyrer: Claus 

Bager: kontoret 

 

Dagsorden:  Referat: 

 

1. Godkendelse af referat. 

 

  

Godkendt 

 

2.  Godkendelse af dagsorden. 

 

  

Godkendt 

 

3. Nyt fra elevrådet. 

  

Udsættes til næste møde 

 

4. Opfølgning Fårup Børneby. 

 

  

MI oplyser, at undersøgelse er i gang nu om børnehaven kan 

sælges og et provenu tilfalde skolen. Forvaltningen udarbejder 

en tidsplan. 

 

 

5. Profilering af Fårup Skole og 

kommunikation.  

 

 

Herunder samarbejde med Asferg 

Skole. 

Til drøftelse: 

 

Skal der nedsættes en 

profileringsgruppe? 

 

  

Der er opsat skilt til Fårup Skole og Børneby. 

Der er p.t. forældremøder, hvor forældrerepræsentanterne har 

opfordret til FB likes osv. 

 

Skoleledelsen mødes med Asferg Skoles ledelse og deres nye 

bestyrelsesformand. 

 

Profileringsgruppe synes bestyrelsen om og ønsker at høre andre 

forældre på skolen vil indgå i dette arbejde. ”Profileringsgruppe 

– vi har brug for dig. Fællesbestyrelsen søger blandt forældrene 

frivillige som vil være med til at sætte Fårup Skole og Børneby 

på landkortet – Ses vi? Henvendelse til MI” Jens laver voxpop 

klip og Claus hjælper med upload til YouTube. 

a) Se referat af samme punkt fra forrige møde. 

Det tages op med personalet i FAA om filmklip løbende for at 

kommunikere den gode historie. Personalet er god til at uploade 

billeder. Via likes spredes den gode historie i et større forum.  



 

b) Profileringen kan f.eks. også være uploads med små film e.g. 

fra klassebesøg skolerne imellem jf. den gode historie.Forslag 

om at sende opslag og videoopslag til ASF´s lukkede FB 

gruppe.  

Videoopslag/filmklip kan være kort sekvens af få sekunders 

varighed. 

Der kan være et muligt fællestema i ”Den gode skoledag” eller 

”Trivsel”.  

MI kontakter ASF´s skoleleder.  

 

 

6. Opfølgning 5. klasse. 

 

 

 

 

  

Klassen har haft en god start, alle lærere har god fornemmelse 

med klassen. Eleverne arbejder godt. 

Et bestyrelsesmedlem har hørt fra forældre i klassen, at der er 

trivsel og at de lærer noget. 

Der er fortsat støtte på klassen frem til efterårsferien. 

 

 

7. Budget. 

 

 

 

  

Gennemgang ved Michael Sørensen. Skolen har lavet en 

identifikation af årsager til underskuddet samt handleplan hhv. 

på lang og kort sigt mhp. for afvikling af Fårup Skole og 

Børnebys underskud via tiltag og besparelser.  

Ovenstående skal behandles i forvaltningen og efterflg. i 

direktionen. 

Punktet tages op på næste møde og efterflg. møder. 

 

 

8. Emner der skal tages op i løbet af 

skoleåret 2017-18. 

På august mødet sættes emner på – 

herunder den åbne skole, 

indsamlings-formål, kostpolitik, 

kvalitetsrapport, 

kommunikationsplan m.v.  

 

De fast punkter søges skriftliggjort 

mht. orientering fra elevrådet, 

børnehaven og afdelinger mhp. at 

skabe tid til drøftelse af emner.  

 

Forslag om at temamøderne bliver 

hver anden gang.  

 

Forslag om at forlænge møder.  

Forslag om mødestart kl. 18:00.  

  

Janne har udarbejdet forslag til ny dagsordensform mhp. at 

skabe tid til behandling af emner og dagsordenspunkter i et 

fremadrettet perspektiv.  

 

 

 

 

Formålet med dette er at give tid til at der kan stilles spørgsmål 

til det skriftlige på mødet, således at tiden på møderne anvendes 

på dette samt at mødetiden på to timer anvendes. 

 

 

 

 

9. Børnehaven. 

 

 

  

I uge 28 og 31 har personale og børn fra hhv. SFO og Børnehave 

været sammen. P.T. er børnehaven gået i gang med 

”vinterstrukturen”, børnene er inddelt i grupper. Anja Cramer og 



Dorthe har sommerfuglegruppen og er i gang med læseleg fra 

uge 36. Rita og Annie har øvrige børn: Mariehønen, som er de 

yngste. Denne gruppe får også praktikanter. Børnehaven skal i 

september til Naturens Dag samt til Små Synger Sammen – 

begge arrangementer i Randers.  

Børnetallet er p.t knap 30 børn.  

Til marts vil børnetallet være ca. 20 børn. 

 

 

10. Vikarforbrug. 

 

  

Gennemgang af vikarforbrug for klasserne samt 

diagramoversigt.  

Aftale om at der fremadrettet bliver gennemgang af vikarforbrug 

på hvert andet ordinære møde og gennemgang af diagram-

oversigt på hvert ordinære møde: 

 Gennemgang 

vikarforbrug 

Vikarforbrug 

diagramoversigt 

Temamøde 

august x x  

september   x 

oktober  x  

november x x  

december  x  

januar x x  

februar  x  

marts x x  

april  x  

maj  x x  

juni  x  
 

 

11. Nyt fra SFO, afdelingerne og 

klasser. 

 

  

Indskolingen: der er afholdt forældremøder. 

SFO: holder børnetallet. Sommerferien: 29-30-31: her afholder 

de fleste børn ferie. 

Mellemtrinnet: 4. og 5. har lært at arbejde med CromeBooks og 

Google. 

Der har været et fællesmøde om informationstavler i afdelingen 

(frikvartersvagter og relevante opslag.) 

Der har været samtalt om valg til Elevrådet.  

Der er rystesammendag næste fredag til svømmehallen i Viborg.  

5.klasse har haft pubertetsundervisning i dag, bl.a. også om 

grænser. 

4.klasse har været på Historisk Værksted. 

Det store elevråd sender to repræsentanter ind til det fælles 

kommunale elevråd. 

Overbygningen har tilgang på 8.årgang med to elever fra den 1-

9. 

7.klasse er kommet med i boldplanen på banen. 

8. og 9. klasse er kommet godt i gang. Der er tilmeldt et 

drengehold fra overbygningen til Ekstrabladets 

Fodboldturnering.  

Mette Gammelmark har samlet interesserede piger til Girl´s 

Science Dag ude af huset 300817.. 



 

 

 

12. Meddelelser og indkomne sager. 

A) Personale 

B) Elevfravær 

 

  

Lærer Bjarke Bach-Pedersen er ansat pr. 1. september 2017.  

 

 

13. Eventuelt. 

  

SSP i anlægget. 

 

14. Næste møde: 

 

Ordstyrer:  Anita 

Bager:       Poul 

 

Emner:  

 

  

Torsdag den 21. september 2017 kl. 18.30-20.30.  

 

 

 

 

Punkter til dagsorden 21-9:  

 Trivselsdage i uge 41.  

 Temaer til bestyrelsesarbejdet.  

 Opstart af udarbejdelse af kommunikationsplan.  

 Kvalitetsrapporten 

 

 

Venlig hilsen 

Marianne Larsen, referent 

 

  

 

 


