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Fårup Skole & Børneby 
skole, SFO og børnehave 

REFERAT                                   Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave 
Dato: 27. august 2018 – kl. 18.30 – 20.30 
Deltagere:  
Forældrerep. Claus, Jens,  Niels, Mathias 
Elevrådsrep. - 
Medarbejderrep. Annie, Berit 
Skoleledelse Michael, Marianne 
Afbud: Anita, Heidi, Glenn, Lars, Bodil, Per 
Ordstyrer: Berit Bager: Lars 

  

Punkter Drøftelse og konklusion 
1. Godkendelse af referat 

 
Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

3. Egen opsigelse Michael Michael fratræder ved udgangen af 2018. Bestyrelsen vil være med til 
sammen med skolechefen at sammensætte profilen i forbindelse med 
ansættelsen af en ny skoleleder. Forvaltningen laver et oplæg, og herefter 
inddrages bestyrelsen, som har en rådgivende funktion. Skolechefen er den 
der indstiller til, hvem der ansættes. 
 

4. Budget opfølgning, bilag 
 

Orientering ved MI. Der er lavet en lønfremskrivning i 2018 som ikke vil 
blive så stor som forventet, derfor påvirker det budgettet. Skolen har 
endvidere fået en udgift mere til specialundervisning for en elev. 
Endvidere har der været flere elever der er stoppet i SFO end der er 
begyndt i SFO´en, hvilket også påvirker budgettet. Den lavere lønudgift til 
pædagogløn i forbindelse med at Lone er blevet børnehaveklasseleder er 
endnu ikke slået fuld igennem i budgettet. 
Samlet set vil disse forhold bevirke at det vil være svært at nå nul. De 
ændrede tal i lønfremskrivningen udgør 2-300.000. 
Der er lavet en opfølgning på specialundervisning med gennemgang af 
betaling og efterbetaling, hvor man centralt har fundet frem til at der var 
opkrævet 90000 kr. for lidt i det forrige år. 
Det har været til overvejelse om der kan være fælles del i SFO og 
børnehave om morgenen: her vil besparelsen være for lille ifht. en evt. 
samdrift på to matrikler. Toiletfaciliteter m.v. er også en faktor.  
Der vil være stor opmærksomhed på alle udgifter. De største udgifter er 
personalelønninger. Hvis der sker besparelser ifht. udgifter til vikarløn er 
der risiko for at arbejdsmiljøet belastes med en evt. udgift til 
langtidssyge. 
Fællesbestyrelsen vil få kopi af det, som skoleledelsen fremsender til 
skolechefen og direktøren. 
 

5. Forslag til mødeplan, bilag 
 

Gennemgang af mødeplan jf. udsendt bilag v. MI 

6. Til eller fravalg af Som børneby har vi lov til selv at bestemme ifht. for eller imod 



   
 

frokostordning i 
børnehaven, bilag 

kostordning i børnehaven. Tidl. har forældrene fravalgt dette pga 
udgiften. Fra andre institutioner har man lavet en stor meget varieret 
madpakke. Der kan være overvejelser som hvilken mad skal det være.  En 
højere udgift kan resultere i et fravalg. Annie foreslår at der ikke tilvælges 
kostordning, da den medbragte mad er sund og varieret. Annie foreslår i 
denne sammenhæng, at der laves et pædagogisk arrangement for 
forældre om sund kost og en kostpolitik.  
 
Punktet tages op igen i bestyrelsen når børnehaven er flyttet op på 
skolen, med henblik på at drøfte om børnehavebørn kan tilkøbe sig 
samme madordning som i skoledelen eller ej. Vi undersøger muligheden 
for om sundhedsplejersken kan forestå en pæd. aften om sund kost 
 

7. Valg af forældrevalgt 
repræsentant til 
skolerådet, bilag 

Orientering v. MI. Skolerådet tænkes som fora for dialog og behandling af 
punkter som efterflg. politisk tages op i Børn og Skoleudvalget m.v. 
I Fårup Skole og Børnebys Fællesbestyrelsen vil formanden stå som 
deltager, og forbeholder sig ret til, at der kan sendes en suppleant.  
 

8. Brug af løbehjul og 
sikkerhedsudstyr 

Medbringer elever løbehjul, rullesko, boards og rulleskøjter o.lign. i skole, 
skal eleven ved brug anvende sikkerhedsudstyr (albue- og knæbeskyttere 
samt hjelm).  

 
9. 7. klasse: 

Tilladelse til at gå til 
købmand eller bruge 6. 
klasses skolebod. 

6. klasse vil godt lade 7.klasse handle i deres bod. 7.klasse skal bestille via 
google og forudbestiller således deres mad. De kan også gå derover og 
handle. Dette er forudsat at 7.årgang opfører sig ordentligt i området ved 
skoleboden.  

Bestyrelsen tilslutter sig ordningen med 7.klasse handler i 6.klasses bod. 

10. Meddelelser/sager 
 

Elevrådet har valgt fra 8.a Amanda som formand. Næstformand er Jasmin 
fra 9.a. 

To vikarer har fået andet arbejde. To nye vikarer er kommet til i skolen og 
en midlertidig i sfo og børnehaven.  

Flytning af børnehaven til skolens bygninger – det er godkendt i udvalget i 
sidste uge og vil blive indstillet til godkendelse i byrådet på et kommende 
byrådsmøde med forventet opstart af ombygning januar 19. Mht. flytning 
af klubben vil dette kunne ske pr. januar 19. Der vil inden være en 
forventningsafklaring ifht. brug af lokaler og klubområdet hvor eleverne 
inddrages. Herefter sættes den gl. skole til salg.  

Martin og Alexander, der står for E-sport på Fårup Skole og Børneby med 
hhv. to valghold, der bruger faciliteterne i Asfergs træningshus i dette 
skoleår. Vi har ansøgt Elrofonden og vil også ansøge andre fondsmidler 
mhp. at få faciliteterne også her til skolen, dette gør vi for at undgå 
transport tid.  

Der afholdes en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre i 
efteråret, hvor bestyrelsen har mulighed for at være medformulerende 



   
 

på tre spørgsmål. 

Der er forslag om at dette kan omhandle gode ideer til overgange – f.eks. 
hvordan oplever du overgange nu? Har du gode ideer til hvordan vi kan 
gøre overgange endnu bedre. 

Vi vil gerne modtage forslag til gode spørgsmål. Gode bud sendes til 
Michael. 

Der er udsendt et bilag med dette mødes dagsorden med oversigt over 
fast personale og tilknyttede til vikarordningen. 

 
11. 
 
 

Evt.  Facebook: der har været en diskussion om mobilpolitik.  

Der mangler upload en skolens mobilpolitik på den nye hjemmeside. 
Uploades også på forældre- og elevintra.  

Michael understreger det kan være lærerigt at eleverne lærer at gebærde 
sig på de sociale medier, da de anvendes i fritiden. Tager man som skole 
og som forældre løbende en dialog med eleven om brug af de sociale 
medier, så har det en betydning. 

Skolen har mobilhoteller i klasserne i undervisningen. Dette fungerer i 
klasserne.  

På elevernes skolecomputer kan eleverne snyde med at have åbent for 
sociale medier i skoledagen, dette vil kunne lukke for nogle ting der kan 
anvendes i undervisningen.  

Bestyrelsen mener det stadig skal være op til klasseteamet ifht. 
anvendelse af sociale medier i undervisningen. 

Jens omtaler et tilbud fra Randers FC, som har modtaget midler til et 
projekt opstart okt. 18 og tre år frem. (FC´s hjemmeside, talents of 
tomorrow). 

Skaterprojekt: Glenn og Michael skal mødes og tale sammen om dette. 
Midlerne er opnået ved fondsansøgning.  Michael afventer at modtage 
det, som Glenn ville sende til Michael. 

Kan der være muligheder i Arla fonden – de åbner op for ansøgninger på 
bestemte tidspunkter, hvilket vi vil være opmærksom på. F.eks. til 
legepladsanskaffelser eller hvis andet er muligt i forbindelse med flytning 
af børnehaven.  

Opslag via FB om E-sport på Fårup Skole efter opstarten. 

12. Næste møde 
-Ordstyrer - 
-Bager - 
-Emner - 
 

4. september 2018 kl. 17-20 på Østervangsskolen 
 
Mødet i september 2018 er et fælles temamøde med øvrige 
skolebestyrelser i Randers Kommunes folkeskoler om en skolebestyrelses 
arbejde. Der udsendes derfor ikke referat for september. 

 



   
 
 


