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Fårup Skole & Børneby 
skole, SFO og børnehave 

Referat                                      Fællesbestyrelsesmøde          Fårup Skole og Børnehave 
Dato: 11. oktober 2018 – kl. 18.30 – 20.30 
Deltagere:  
Forældrerep. Claus, Jens, Niels, Glenn, Mathias 
Elevrådsrep. Amanda, Jasmin 
Medarbejderrep. Annie, Stinne, Bodil 
Skoleledelse Michael, Marianne, Per 
Afbud: Lars, Anita 
Ordstyrer: Jens Bager: Skolen 

  

Punkter Drøftelse og konklusion 
13. Godkendelse af referat Godkendt 
14. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 
Velkommen til Stine Knudsen i bestyrelsen, som er suppleant for Berit 
der har orlov fra sit job. Velkommen til elevrådets repræsentanter 
Amanda og Jasmin. 

15. Fratrædelse Heidi Heidi ønsker at udtræde af bestyrelsen. Fællesbestyrelsen godkender 
dette. Suppleant Rosa Yde Lykke står derfor til at indtræde i 
Fællesbestyrelsen, Michael kontakter Rosa om dette. 

16. Budget opfølgning, bilag 
 

Orientering og gennemgang ved Michael ifht. forventet forbrug i resten 
af budgetåret. SFO har en åbningstid der skal overholdes. Der er få 
tilmeldte elever i ydertimerne, hvilket Per arbejder på at ændre ved 
initiativer med forskellige aktivitetstilbud i SFO´en.  
Forslag ved en forældrerepræsentant i bestyrelsen om at ansøge om at 
etablere et eftermiddagsmodul.  
Per undersøger det nærmere og taler med øvrige SFO-ledere om evt. 
erfaringer.  

17. Forslag til selvvalgte 
spørgsmål, bilag 
 

Gennemgang af bilag og desuden forslag fra forvaltningskonsulent om, at 
der indgår et spørgsmål ”Vi opfordrer til at I bruger nedenstående 
tekstfelt om det at være børneby. I er også velkommen til at bruge 
tekstfeltet til andre kommentarer eller forslag.” 
Fællesbestyrelsen ønsker at vi ansøger om at de selvvalgte spørgsmål 
kommer i starten af spørgeundersøgelsen.  

18. Ansættelsessamtaler 
Michael, bilag 

Orientering ved Michael. 
Rettelse til bilag: ansøgningsperioden er frem til 2/11. Datoerne for 
ansættelsessamtalerne ligger fast. 
Ansættelsesudvalget består af skolechef Henrik Johansen, formand for 
fællesbestyrelsen Claus Brøndum, personalerepræsentant for lærerne 
Bodil Olsen, personalerepræsentant for skole- og SFO pædagoger Karin 
Kruse, personalerepræsentant for børnehavepædagogerne Annie 
Sørensen, skolesekretær Lene Skovgaard, SFO- og børnehaveleder Per 
Birch og viceskoleleder Marianne Larsen 
De to valgte forældrerepræsentanter fra fællesbestyrelsen er:  
for skolen: Glenn Toft 
for børnehaven:  Niels Nørgaard 

19. Opstilling skaterramper Orientering ved Glenn. 
Der har været et arbejdsmøde.  
Steen Bundgaard finder elever fra overbygningens tre årgange som vil 



   
 

hjælpe til med opsætningen. 
Glenn, Mathias, Dan, Steen og Andreas vil lørdag den 27-10 og lørdag 
den 3-11 sætte skaterramperne op. Andreas er arbejdsleder. Der er lavet 
arbejdstegninger. Glenn laver et FB opslag og sender det til Stine 
Knudsen. 
Glenn tager kontakt til servicelederen/Ejendomsservice mht. el. 
Andreas kontakter skolens sekretær mht. at få information om hvor 
skolen har konti. 

20. Kommende 7. klasse Orientering ved Michael. 
Der har været afholdt informationsmøde for forældre til kommende 
7.klasses elever, hvor forældrene ønsker et fagligt samarbejde så 
eleverne oplever faglige skoledage sammen inden 7.klasse. Se bilag. 
Der er forslag om to skoledage ugentlig mandage og tirsdage for to 
elever ad gangen fra Asferg som kommer til 6.a i november, hvor 
skoledagen starter med at lærer og 1-2 elever henter de to gæsteelever. 
Det påtænkes at der også i maj måned kan være en mulighed for 1-2 
skoledage på samme vis. Endvidere er der forslag om en fælles tur til eks. 
Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro i februar/marts måned med 
gruppeinddeling så klasserne blandes.  
Der er tre elever i Asferg Skoles mellemrum hvor minimum to af de tre 
elever får en særlig tilrettelagt prøvedag/prøvedage på skolen sammen 
med mellemrumslærer fra Asferg Skole.  
 
Forslaget drøftes med begge skolers lærerteams på årgangen.  
 
Endvidere er der et forslag om, at Fårup Skole deltager i Asferg Skoles 
åbent-hus arrangement med en bod om at gå i overbygningen i Fårup. 
 
Forslagene støttes af Fællesbestyrelsen.  
Desuden en opfordring til at elever deltager i september i boden på 
Asferg Skole til deres Åben-Hus arrangement. Gerne en tidl. ASF samt en 
FAA elev. 
 
Der er fagfordeling på et senere tidspunkt ud fra tildelte resurser og 
lærernes kompetencer, når resurserne udmeldes til skolerne. Dette sker i 
foråret når der er opnået kendskab til den endelige resursetildeling. 
 
Til Tour-de-Fag har eleverne på 6.årgang mødt kommende potentielle 
overbygningslærere – faglærere i dansk, engelsk, matematik osv.  
Det kan overvejes om der fremadrettet skal være en til to prøvedage i 
7.klasse i stedet for Tour-de-fag.  
 
Elevrådsrepræsentant tilføjer, at elever i overbygningen generelt i 
undervisningen møder næsten alle lærere i overbygningen som faglærer. 
 
Forslag om at eleverne får mulighed for at gå til konfirmationsforbered-
else samme sted også fremover. MI bringer forslaget videre til 
præsten/præsterne. 
 
Gennemgang af anmodning til forvaltning ifht. kommende 7.årgang vedr. 
økonomisk udgift for specialundervisning og mellemrumstilbud. 



   
 

Skoleledelsen mødes med skolechef, visitationsudvalg og en 
økonomimedarbejder fredag den 12-10.  
 
 

21. Opfølgning Fårup Børneby Orientering ved Michael.  
Onsdag den 24-10 er der et møde, så der kan laves en procesplan samt 
plan for genoptagelse af indholdsdebatten om c-fløjens indretning. Per 
og Marianne deltager i dette møde samt byggemøder - også mhp. 
overlevering til den nye skoleleder. Den demokratiske proces fortsættes. 
Skoleledelsen foreslår på opfordring af Fællesbestyrelsen, at 1-2 
medlemmer fra bestyrelsen indgår i byggeudvalget.  
En forældrerepræsentant i bestyrelsen oplyser, at der fra 
landdistriktsservice er en plan under udarbejdelse ifht. anvendelse af 
området omkring skolen. (Præsenteres 31-10 til offentligt borgermøde) 

22. Meddelelser/sager 
- Elevrådet 
- Børnehaven 
- SFO, afdelingerne, 

klasser 
- BRUS, bilag 
- Vikarforbrug 
- Øvrige 

 

Orientering  
 
Forældre til de nuværende 7.klasser er bekymrede for om klasserne kan 
blive slået sammen. På baggrund af problemstillingen mødes 
skoleledelsen med de to lærerteams for at evaluere nuværende tiltag 
samt drøfte nødvendige tiltag mhp. at opnå ro i undervisningen og 
accept af elevrollen.  
Alle lærere samarbejder og efterlever konsekvens-aftalerne som blev 
aftalt på forældremødet. 
Forældrene i 7.klasserne får en informationsskrivelse efter 
klasseteamsenes møde med skoleledelsen. 
 
Elevrådet: har talt om skoleboden for overbygningselever fremover. 7. 
klasse vil godt have boden både i resten af dette skoleår og næste 
skoleår, men elevrådet har ikke talt med nogle af lærerne endnu. 
Michael mener det er muligt, hvis der er lærere der vil støtte dette. 
Elevrådet har lavet et arrangement i uuv, hvor alle afdelingens elever 
lavede en kahoot som fælles aktivitet. Det var et hyggeligt arrangement. 
 
Elevrådet har spørgsmål om klubbens flytning til skolen. Der er elever 
som finder det svært at opnå den samme stemning som i nuværende 
klub. Michael fortæller at fællesrummet og et lokale bliver klublokaler. 
Eleverne involveres i indretning – desuden indgår MPU-holdet også. De 
gamle klublokaler sælges.  
Forslag om at også det lille elevråd høres om klublokaliteterne. 
 
Der er 3 trivselsdage i uge 41 i alle afdelinger. Der arbejdes med trivsel, 
klassens antimobbeplan og individuelle elevsamtaler. 
 
Michael har skrevet ud om nyt fra afdelingerne. ELRO-ansøgningen skal 
udvides og indsendes igen til fonden.  
 
Der arbejdes med sikre skoleveje – bl.a. en cykelbane bag skolen – v. 
jordbunken ved den gl. legeplads. En lærer fra indskolingen og Per 
deltager i arbejdet om sikre skoleveje og at få flere til at cykle i skole. 
 
 



   
 

Børnehavens personale og Per har haft en besøgsdag i en børnehave for 
at få ideer til at udvikle børnehaven. Der arbejdes også med at udvikle 
strukturen og årsplaner. Der er et forældremøde på vej, hvor temaet er 
ernæring og sunde madpakker samt information om børnehaven og 
kommende før-skole. Per har kontaktet sundhedsplejersken, som ikke 
kan komme til aften-aktiviteter. Der må derfor entreres med en person 
udefra til et aftenarrangement. Hele skolens forældre inviteres også med 
til arrangementet. Nærmere følger. 
Næste år vil der ca. være 13 børn der starter i kommende 0.klasse. Ca. 
10-12 børn vil de efterfølgende børn starte i børnehaveklasse jf. 
børnetal.  
SFO er presset på børn. Der er udarbejdet en aktivitetsoversigt, som 
opdateres hver måned. Der bliver tilbud om en aften-SFO aktivitet og til 
foråret ture ud af huset. 
Claus og Michael er kontaktet af BRUS, som ønsker at komme til et be-
styrelsesmøde og informere om deres arbejde med at hjælpe børn og 
unge, hvor der er alkoholmisbrug i familien. Bestyrelsen vil gerne invitere 
Brus til et møde. 

23. 
 
 

Evt.  Gensidig orientering 
 
Der er ønske om bedre opvaskebørster og god køkkenhygiejne. Der er 
indkøbt meget billige opvaskebørster, som udskiftes ugentlig. 
 
Fællesbestyrelsens sammensætning: 
Antallet af forældre i bestyrelsen er fastlagt af forvaltningen. 
Lovgivningen har fastsat antallet af medarbejdere samt elevrådsrepræs-
entanter. Der er kommunal beslutning ifht. deltagelse af skoleledelsen. 
 
Lærerskiftet mellem 1. og 2. lektion uden frikvarter – kan man vælge at 
lave et frikvarter her, så bliver de to længere frikvarterer kortere. Der har 
været givet udtryk for – blandt eleverne – tidligere at de to større 
frikvarterer er af en vis længde så man kan få en leg godt i gang. 
Elevrådsrepræsentant husker tiden med de små pauser – og mener at to 
større pauser også giver den tid der skal til for at nå at afslutte f.eks. en 
samtale mellem elever.  

24. Næste møde 
Ordstyrer:   Jens 
Bager:          Mathias 
 

Pga ansættelsessamtalerne den 12. november 2018 flyttes næste 
fællesbestyrelsesmøde til den 19. november 2018. 
 
Emner: 
Tilbagemelding til bestyrelsen om der er erfaringer med forsøg ifht. SFO-
eftermiddagsmodul 

 
 


