
 
 

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 

Dagsordren – Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave 
Dato: 19. november 2018 – kl. 18.30 – 20.30 

Deltagere:  

Forældrerep. Claus, Rosa , Anita, Jens, Lars, Niels, Glenn, Mathias 

Elevrådsrep. Amanda, Jasmin 

Medarbejderrep. Annie, Stinne, Bodil 

Skoleledelse Michael, Marianne, Per 

Afbud: Marianne, Anita, Amanda, Jasmin 

Ordstyrer: Jens Bager: Mathias 
  

Punkter Drøftelse og konklusion Person Min. 
25. Godkendelse af referat 

 

Godkendt Alle valgte  

26. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

Velkommen tilbage til Rosa, der træder ind i stedet 

for Heidi 
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27. Oplæg fra BRUS Et spændende og relevant oplæg omkring 

muligheder for at hjælpe børn og deres familier ud 

af alkohol og rusmiddel problemer. Vi har 

modtaget materiale til uddeling samt plakater. Kan 

også komme ud og fortælle til forældremøder, til 

udskolingen og lignende arrangementer  

BRUS 30 

28. Ny skoleleder Ledelsen har inviteret Søren til Fårup den 7 samt 

14 december, hvor vi vil lave en overlevering. Rart 

at vi er på forkant og har mulighed for at klæde 

ham godt på. Han kan hilse på forældre og børn og 

skal hurtigst muligt på IT systemerne. Claus og 

Søren skal også have mulighed for et møde inden 

start.  

Claus bemærker, at det var et enigt ansættelses 

udvalg der pegede på ham, hvilket lover godt. 

Claus fortæller kort om ansættelses samtalerne og 

den mellemliggende test samt de mange 

spændende ansøgere.  

Fælles 15 

29. Budget opfølgning, bilag 

 

 

Vi har et lille plus på vores budget, men der kan 

stadig komme udgifter, vi ikke havde forudset. Til 

sammenligning med sidste år er der sket en kraftig 

forbedring  

Fælles 15 

30. Tilbagemelding på forsøg i 

forhold til SFO-

eftermiddagsmodul 

Det er en politisk beslutning, at der ikke er 

eftermiddagsmodul. Kan have både en negativ og 

positiv effekt for vores økonomi. Kan man få lavet 

en forsøgsordning? Kan det etableres i forbindelse 

med, at børnehaven flytter ind på skolen? Kan man 

lave en forældreundersøgelse af behovet for et 

eftermiddagsmodul? Spørge forældre i marts 

omkring prisen for SFO har indflydelse på til eller 

fravalg af pasning til deres børn 

 

Per 10 



   
 

 

31. Opfølgning Fårup Børneby Vi har været til formøde omkring processen. 

Børnehaven starter projektering til februar, 

fællesbestyrelse samt personalet inviteres ind, 

således, at de har indflydelse på hvordan 

tegningerne kommer til, at se ud. Budgettet er på 

4,5 mio. kr. og deri er indeholdt penge til 1 års 

tomgangsdrift samt etablering og flytning af 

klubben. Fællesbestyrelsen bliver inviteret med i 

byggeudvalget. Byggeriet starter efter 

sommerferien 2019. Der skal laves en plan over 

hvor klasserne skal være i bygge perioden. Klubben 

rykker ind før, der er møde med arkitekter den 

29.11.18. Penge til etablering af P-plads og 

adgangsforhold er ikke indeholdt i de 4,5 mio. 

Michael 10 

32. Tiltag 7. klasserne Michael fortæller om tiltag vedr. 7 klasserne. Der 

har været afholdt møder med teamet omkring 

klasserne. Der har været sat en fredag af til 

drøftelse. Vi har set en bedring omkring klassen. 

Ledelsen er mere synlig i overbygningen. Vi har 

fokus på det gode frikvarter. Det store elevråd er 

med omkring planlægningen af tiltag til at sikre et 

godt frikvarter. Vi har haft forældresamtaler med 

udvalgte forældre både efter ønske fra forældrene 

og nogle vi har udpeget. Det har ikke resulteret i 

udmeldelser. Fællesbestyrelsen har dog en anden 

udlægning, hvor forældrene taler sammen og er 

kritiske overfor undervisningen og niveauet. Vi er 

en skole for alle og kan ikke sortere i eleverne og 

der bliver taget hånd omkring de elever der er 

udfordrede. Der er sat ekstra ressource ind i en 

periode frem til jul. Mathias efterlyser en 

mobilisering af de ressource stærke forældre, der 

kan bakke op om skolen for alle og det arbejde der 

pågår. Glen opfordrer til at vi lærer vores børn at 

blive og kæmpe og ikke stikke halen mellem 

benene når det bliver svært. Claus påpeger kontakt 

forældrenes rolle i forhold til den tætte kontakt 

med forældrene og man ikke altid bare kan sende 

dem ind til skolen med deres udfordringer. Rosa 

påpeger, at det handler om, at sælge varen til 

forældrene, så de tror på, at tiltagene hjælper. 

Niels påpeger, at der skal rettes opmærksomhed 

på den kommende 7 klasse, da nogle forældre kan 

frygte, det samme vil ske for deres børn.  

Michael 10 

33. Meddelelser/sager 

- Elevrådet 

- Børnehaven 

- SFO, afdelingerne, 

klasser 

- Julefrokost 

- Øvrige 

 

-Ikke til stede, intet modtaget 

-Julegaver lavet, besøgsuge i næste uge hvor dem 

der har relation til barnet kan komme på besøg 

- SFO laver også julegaver, indskolingen skal i 

regnskoven 

- Eneste skole i Randers kommune hvor alle elever, 

Elevrådet 

Per 

Claus 

Marianne 

Michael 

20 



   
 

 

 som minimum, har modtaget mindste karakteren 2 

i alle fag. Ligger pænt i karakter gennemsnit 

 

34. 

 

 

Evt.  Tage fat i ”landsbyerne” og fortæller om skater 

rampen. Belysning på vej, der er opsat kost til at 

feje rampen med. Kunne multibanen dekoreres så 

den bliver mere synlig? 

Fælles 5 

35. Næste møde 

-Ordstyrer 

-Bager 

-Emner 

 

4. december 2018 OBS! Mødetidspunkt kl. 17.30-

19.00, herefter julefrokost. Mathias og Glen  

Jens ordstyrer 
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