
 
 

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 

Dagsorden         –                     Fællesbestyrelsesmøde Fårup Skole og Børnehave 
Dato: 17. januar 2019 – kl. 18.30 – 20.30 

Deltagere:  

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

Elevrådsrep. Amanda, Jasmin 

Medarbejderrep. Annie, Stinne, Bodil 

Skoleledelse Søren, Marianne, Per 

Afbud: Marianne, Jens, Bodil var forsinket 

Ordstyrer: 

Referant 

Anita 

Per 

Bager: 

 

Mathias 

(Suppleant: 

Rosa 

 
  

Punkter Drøftelse og konklusion 
53. Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

54. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

55. Nyt fra Elevrådet Har været i Randers sammen med fælles elevråd og lave arrangement på 

skøjtebanen hvor de havde kakao og kage med. De var der, for at komme 

i dialog med de unge og gøre opmærksom på at de kan kontakte fælles 

elev rådet. Der er Konkrete ting i gang omkring udearealer, samt 

indeklima på skolerne. 

Spørgsmål omkring hvor meget elevrådet bliver brugt? Fælles 

arrangementer, enkelte spørgsmål fra eleverne. Har ikke været så aktive 

lokalt 

56. Meddelelser/sager 

- Skoleledelsen 

- Børnehaven 

- SFO, afdelingerne, 

klasser 

- Øvrige 

 

Vores nye skoleleder, Søren Borel, takkede for velkomsten, er i gang 

med, at lære alle, at kende. Her i starten bruger han meget sit ledelses 

team, som sparring. Har stor fokus på PLF og er allerede godt inde i det. 

Der er skolevalg 31 januar Sten er tovholder, det er for 8+9 klasser. Fokus 

på samarbejde med lokale foreninger. Husk tilmeldinger til science kamp 

for de små klasser her i januar. O klasse. 100 dages fest hvor søren og Per 

var nede og kigge og fik lidt at spise. 2 klasse fokus på trivsel. 3 klasse har 

gang i et hemmeligt arrangement, er udtaget til afprøvning af nye 

nationale test i læsning.      6 klasse god stemning og udvikling med høj 

energi. 5 klasse har haft nytårskur hvor der bl.a. skulle laves nytårstale. 

Der blev også lavet bordbomber. 7 A projektuge i uge 5 rapport 

skrivning/fremlæggelse, har også været uheldige episoder bl.a. har der 

været forsøgt at brænde en stol af. 8 klasse Har også projektuge, har 

besøgt Aarhus universitet. Der har været episoder, hvor nogle drenge, 

har haft fyrværkeri med i skole og antændt det.  

1 klasse Arbejder med ro i klassen  

Børnehaven Arbejder med form og farver samt årstiden. Fastelavn er lige 

om hjørnet. Overordnet er det De nye styrkede læreplaner, Uddannelse 

indenfor natur, udeliv og science samt kommende implementering af 

sprogvurderinger der fylder. Per har haft kontakt til dagplejen, for at høre 

mere til samarbejdet. Der arbejdes på en model centralt fra, det vil vi dog 

ikke vente på, så der tages kontakt til den enkelte dagplejer. Kunne være 



   
 

 

super givtigt med en faglig dag for både børnehave/dagplejere. 

 

SFO Vi har arbejder med månedsplaner og nogle af aktiviteterne er bl.a. 

udeliv/bål samt bevægelse. Udover dette er der kreative ting samt spil og 

hygge. Børnene er trætte efter skole og vil langt hen af vejen bare gerne 

slappe af. Vi laver aften SFO fro 2+3 klasse i februar, april og juni. Det gør 

vi for at tiltrække og fastholde endnu flere i vores SFO. Det er dog kun for 

de børn der er tilmeldt SFO. Der var forslag om hverdags aktiviteter kun 

for 2+3 klasse, især når førskolen rykker ind. Der var spørgsmål omkring 

vores eftermiddagsmodul. Vi udarbejder et spørgeskema til forældrene, 

omkring deres ønsker og behov for et sådan evt. i forbindelse med, at 

førskolen rykker ind på skolen. 

57. Økonomi Elevrådet deltog ikke i dette punkt. 

Søren orienterede om budget 2018. Vi har nu næsten afsluttet budget 

2018 og på skolen ser det ud til, at vi kommer ud med et minus på ca. 

120.000 kr.  

Underskuddet skyldes især 3 ting.  

- En ekstra udgift til løn i forbindelse med vores børnehaveklasse 

leders død  

- Udgifter til ekstra ressourcer i overbygningen 

- Manglende opfølgning på den økonomiske handleplan fra 

april/maj 2018 vedrørende nedlæggelse af servicefunktioner. 

Søren orienterer om, at der vil blive fulgt op på situationen. Alle skal 

kunne forvente, at aftaler overholdes.  

Underskud i SFO skyldes ekstra udgifter til lederløn, i forbindelse med 

fratrædelse af leder samt stort fald i børnetal september 2018, på grund 

af uventet mange udmeldelser. 

58. Pause Vi har fået den mest fantastiske kage  

59. Børne- og Unge Politikken Per gennemgik Børn & Unge politikken, det er super godt indhold og 

vedkommende for os som børneby. En ambitiøs Børn & Unge politik, kan 

dog godt give økonomiske udfordringer for især små steder, når der skal 

leves op til både en tidlig indsats, sammenhæng i barnets liv samt 

inddragelse af forældrene. Det kræver ressourcer og tid samt at 

medarbejderne føler sig klædt på, til, at løfte opgaven.  

60. Uddannelsespolitikken Søren gennemgik uddannelses politikken, der langt hen af vejen har et 

relevant indhold og understøtter Fårup skole og Børnebys arbejde. 

Kommentar: Randers uddanner alle! Vi skal huske ikke kun, at gøre det 

samme som vi plejer, men tænke nye veje og muligheder.  

61 Børneby – udvikling og 

ombygning 

Der er ikke noget nyt, vi afventer forslag til tegninger i februar. Fra 

klubbens side, er der en oplevelse af manglende inddragelse af børn og 

personale. Ledelsen i Fårup skole og børneby, vil tage dette med til 

klubbens ledelse, da vi tror på en åben og inddragende proces med alle. 

62. 

 

 

Evt.  Tilmelding til 7 klasse, er der fastlagt hvem der bliver tilknyttet som 

undervisere? Ikke endnu 

Tilfredshedsmåling hvornår? Procesplan behandles på skoleleder mødet 

den 22 januar. Forhåbentlig kan den komme på vores næste møde. Den 

bliver sendt ud til forældrene samlet. 

Uddannelsesparatheds vurderinger kan det komme på vores næste 

møde? Søren undersøger praksis på Fårup skole og overvejer i hvilken 

form tager det op på mødet 

63. Næste møde 25/2 2019 kl. 18.30-20.30. 



   
 

 

-Ordstyrer:  

-Bager: 

 

-Emner 

 

Jens 

Mathias – stående applaus og genvalg 

 

Uddannelsesparatheds vurderinger 

 


