
 
 

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:  21. september 2017 kl. 18:30-20:30 

  Temamøde 

Deltagere:  
forældrerepræsentanter Anita, Claus, Heidi, Janne, Jens, Lars,   
medarbejderrepræsentanter Annie, Berit, Bodil 
skoleledelse  Michael, Ninna, Marianne 
 

Afbud:  Poul (fr), Rosa (fr), Emil (er), Julie (er) 
 

Ordstyrer:  Anita    Bager:   Poul
  

 Punkter Drøftelse og konklusion Pers
on 

 
15. 

 
Godkendelse af referat 

 
Underskrives før mødets start. Godkendt. 

 

     

 
16. 

 
Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt. 

 

    

 
17. 

 
Trivselsdage i uge 41 

 
Orientering. 
Onsdag besøger DCUM og bidrager med en uddybning af sidste 
trivselsundersøgelsesresultat mhp anbefalinger af fokus m.v. i opfølgning 
og handleplaner.Vi har lavet en antimobbeplan med en almen del og en 
klassedel. Klassedelen uploadeds med klassens udsagn som centrerer sig 
om hvad klassen kan gøre.  I trivselsdagene arbejdes der med klassedelen. 
Venskabsklasser igangsættes i en model, hvor klasserne fordeles, så 
venskabsklasseskabet er flerårigt. 
Der bliver også individuelle elevsamtaler, hvor der aftales maks. tre 
individuelle udviklingspunkter vedr. elevens alsidige udvikling.  
I marts 18 er næste nationale trivselsmåling. 
Program for trivselsdagene er derfor: trivselshandleplan for klassen, 
klassedel af antimobbeplan samt individuelle elevsamtaler. 

 
MI 

    

 
18. 

 
Opfølgning Budget 

 
Orientering 
Siden sidste orientering til fællesbestyrelsen er der politisk taget 
beslutning om etablering af mellemrumsklasser på alle folkeskoler i 
Randers Kommune. Det vides ikke om det bliver en for hele skolen – eller 
om der påtænkes flere tildelt Fårup, da vi er overbygningsskole. 
Specialundervisningsområdet er stadig i kommunen i underskud. Politisk 
fastholder byrådet rammebesparelsen på 1%. For Fårup er det godt 
400000 årligt frem til 2020. Skolens økonomiske handleplan vil ændre sig 
drastisk i vores favør, hvis rammebesparelsen ikke fastholdes. 

 
MI 



   

 

 

    

 
19. 

 
Temaer til bestyrelses-
arbejdet 2017-18 

 
Der er enighed om, at hvert andet møde i fællesbestyrelsen er temamøder. 
September 
Oktober: antimobbestrategi, budget, indsamlingsprincipper og drift 
November: kommunikationsplan, budget,  
December: budget, kvalitetsrapport, kostpolitik 
Januar: ASF, budget, kvalitetsrapport, den åbne skole – evaluering af princ. 
Februar: budget, kvalitetsrapport, valgsted/valgkommission 
Marts: budget,   
April: budget,  Børneby – evaluering og ny målsætning,    
           fagfordelingsprincipper og prioriteringer samt valgfag 
Maj: budget  

 
alle 

    

 
20. 

 
Eventuelt 

 
Pigefodboldturnering: folder om mulighed for holddannelse er udsendt via 
intra. Eleverne skal selv tage initiativ til holddannelse. 
 
Børnehaven og lokaleflytning:  
skoleledelsen har afholdt møde med forvaltningens arkitekter m.v. om 
mulig flytning af børnehave til hovedbygningen. Arkitekterne retter 
henvendelse til menighedsrådet om mulig interesse for en bygning som 
menighedshus samt salg af den anden bygning. Michael retter henvend-
else til Randers Ungdomsskole med forslag om flytning af klublokaler i A-
fløjen med ungemiljø samt brug af A-fløj som juniorklubaktiviteter. 
Der udarbejdes et overslag over udgifter til ombygning af c-fløjens sidste 
fire lokaler inddrages til børnehave. 
Michael har foreslået gruppen, at der kan ansøges om ombygningsmidler 
fra en pulje til tilbygning.  
Der har også været tale om udbygning i forlængelse af området ved stien. 
Gruppen er stadig på tegnebrættet. P.t. udtænker vi lokalt gode ideer til 
gruppens videre arbejde. 
 
Der er forældrebekymring vedr. F-fløjens utætte tag. Det er bragt videre til 
Ejendomsservice, og der har været en ude for at besigtige taget efterflg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
21. 

 
Kommunikationsplan 

 
Formål 
Synliggøre årshjulet og definere kommunikationen og vedligeholde 
informationsmateriale. 
 
Målgruppe: nuværende og mulige nye brugere 

 



   

 

 

 
Indhold: 

 Info folder til afdelinger: børnehave, førskoleordning, sfo, 
indskoling, mellemtrin og overbygning 

 Folder om børnebyens værdigrundlag, faciliteter og profil. 

 Foldere som også pdf-filer digitalt. 

 Børnebyens årshjul 

 Klassernes årshjul – 2.klasse har et. 

 Antimobbestrategi 

 Kommunikationsplan for forældrehenvendelser 

 Retningslinjer for brug af skolens lokaler samt øvrige retningslinjer 
 
Arbejdsplan: 

1. infofolder børnehave (Jens, Annie, Anita), førskoleordning (Ninna, 
Poul, Rosa), indskoling (Berit, Claus, Janne),mellemtrin (Bodil, 
Heidi, Lars,), ER om ER 

2. overbygning, børneby,  
3. ledelsen laver årshjul, samler retningslinjer, plan for 

forældrehenvendelser 
 
Næste skridt i arbejdet med kommunikationsplanen: alt nuvær. materiale 
indsamles udsendes inden mødet. 
 
Janne hjælper gerne med hjemmesiden. 
Forslag om mulig it-praktik hjælper via Arbejdsformidlingen. 

    

 
22. 

 
Næste Møde 
 

 
Mandag, den 091017 
 
Ordstyrer: Anita 
Bager: Jens 
Emner: 
9/10: Antimobbestrategi, budget, indsamlingsprincipper og drift 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 


