
 

   
 

 

Referat fra møde i Fællesbestyrelsen 10. januar 2019 kl. 17.00 – 19.00 i 
Agerbæk 
Mødedeltagere: 
Carsten, Tina, Susanne, Johnny, Mette, Vibeke, Lykke 
Walther, Line, Rie, Rikke, Kenneth, Sanne 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Ensretning af åbningstider i SFO og børnehave samt 
ferietider i SFO og børnehave ønskes drøftet under 
eventuelt. 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Madordningen har siden sidste møde været drøftet i 
elevrådet – eleverne fastholder, at de ved en ny 
madordning fortsat gerne vil have et fast dagligt tilbud, 
hvor man er deltager i en periode ad gangen. Der er lavet 
en forespørgsel omkring periodelængden, som vi afventer 
svar på. Periodelængden er tidligere blevet set som en 
hæmsko for at deltage i madordningen. Punktet sættes på 
igen, når vi kender mere til periodelængden. 
 
Plantekasser/bænke til skolegården i Agerbæk: Der er 
taget mål til de kombinerede plantekasser/bænke til 
skolegården i Agerbæk. Et tilbud fra leverandøren 
afventes. 

3.  Personalesituationen 
 Orientering om 

personalesituationen 
 

Katrine Sterring er halvtidssygemeldt på grund af 
graviditetsgener. 
Dorte Hjort Jensen – lærer - start 1.1.2019. 
Michael Svenning – pædagog - start d. 21.1.2019 
Mikkel Heidmann fortsat sygemeldt. 
Anne Marie Hansen fortsat sygemeldt. 

4. Evaluering af lektiepolitikken  
 I forbindelse med 

afkortning af skoledagen er 
der anledning til 
gennemsyn og eventuel 
justering af lektiepolitikken  

 Opfølgning på drøftelser 
den 11. december 

 Forslag til revideret politik 
vedlagt til drøftelse og 
eventuel vedtagelse 
 

Tilrettet lektiepolitik. 
Det er en god ide at udlevere denne, når eleverne ruller 
ind i skolen (Starup) og ved skoleårets opstartende 
forældremøder.  
Personalet i Starup har givet udtryk for, at det kan være 
svært at ramme tidsangivelsen ved øvrige lektier. Det 
drøftes, at tidsangivelsen skal opfattes som en guideline, 
da det kan være individuelt fra barn til barn og fra gang til 
gang. 
Det er vigtigt, at man både fra hjem og skole er i dialog, 
hvis man har problemstillinger omkring lektier, 
eksempelvis, hvis man ofte skal bruge mere tid på lektier 
end angivet i lektiepolitikken.  
 



 
 

 
 

Det er en god ide at drøfte lektierne og mængden ved den 
årlige skole/hjem-samtale og selve lektiepolitikken ved 
forældremøder. 
Lektiepolitikken er hermed revideret og vedtaget. 
 

5. Arbejdet med det timeløse fag Job 
og Uddannelse 

 Der er udarbejdet en lokal 
undervisningsplan for 
arbejdet. Denne ønskes 
drøftet og eventuelt 
godkendt i 
Fællesbestyrelsen. 

 Bilag vedlagt 
 

For at systematisere det obligatoriske timeløse fag ”Job 
og Uddannelse”, har vi på skolen udarbejdet en fast 
samlet plan over, hvad man arbejder med på de 
forskellige klassetrin. 
Det er en plan, som vi løbende vil evaluere, og hvor der 
kan laves justeringer alt efter vores oplevelser med 
emnerne. 
Der i planen særligt fokus på at anvende virksomheder fra 
lokalområdet, hvilket stemmer godt overens med 
intentionen om folkeskolerne skal være åbne og herunder 
inddrage lokalområdets virksomheder. 
 
Mht. 1. klasse vil vi undersøge, om der kan komme en job-
vinkel ind over emnet. 
Det foreslås, at man også formulerer noget lignende for 
Børnehaven og sætter det ind i planen. Børnehaven 
besøger eksempelvis også landbrug. 
 
Ny praktikform for 8. klasser i klynge Øst afprøves i dette 
skoleår. De fem praktikdage er reduceret til to dage, men 
tilføjet en dag med besøg på tre lokale virksomheder og 
to innovationsdage, hvor der løses opgaver for de tre 
besøgte virksomheder. 
Inspirationen til dette tiltag er taget fra innovationsdage i 
6. klasse som også laves i et samarbejde i Klynge Øst. 

6. APV 2018  

 Der er i efteråret 2018 
gennemført APV. 
Gennemgang og drøftelse 
af APV og den udarbejdede 
handleplan. Punktet skal 
ses som en orientering om 
status på arbejdsmiljøet. 

Medarbejderne har i efteråret deltaget i Varde 
Kommunes APV-undersøgelse. Arbejdsmiljøudvalget har 
efterfølgende udarbejdet en handleplan, som er vedtaget 
i MED-udvalget. 
Eksempel på fysiske forhold: Løft i børnehaven. Løft i 
idrætsundervisningen. Arbejdsstillinger ved 
forberedelsesarbejdspladsen. Støj ved børnegarderoben i 
Starup. 
Eksempel på psykiske forhold: Balance mellem opgaver og 
tid. På min arbejdsplads er vi gode til at hjælpe hinanden. 
Stress som får mig til at føle mig utilpas. 
Disse tre temaer debatteres i vores faseteams i 
procesdrøftelser, som skal være med til at gøre os klogere 
på vores arbejdssituation. 
 



 
 

 
 

Fællesbestyrelsen vil gerne følge med i processen, når der 
er arbejdet med handleplanen. 
 

7. Forældreråd  
 Der ønskes udarbejdet en 

beskrivelse af funktion og 
opgaver for forældreråd for 
børnehave, SFO og skole 

 Der ønskes en drøftelse om 
indhold og form. 

 Udkast medbringes til  
inspiration og 
udgangspunkt for 
drøftelser 

Punktet er en midtvejsdrøftelse omkring arbejdet med at 
formulere en beskrivelse for funktionerne i forældrerådet. 
 
Form og indhold i det vedlagte bilag drøftes.  
 
Det drøftes, at forældrerådsopgaven ikke må blive for 
stor, da det nogen gange er svært at få besat pladserne i 
forældrerådet.   
Forældrerådet skal primært bruges til sociale 
arrangementer, som bidrager til det sociale fællesskab 
blandt elever og forældre i klasserne. 
 
I forhold til det vedlagte forslag forslås det, at 
eksemplerne i bilaget skal stå som forslag til opgaver for 
et forældreråd. 
”Opgaver til et forældreråd kan være…” 
 
Der arbejdes videre på beskrives med sparring fra 
Susanne Brorson og Lykke Rosengreen.  

8. Nyt fra afdelingerne 
 Julearrangement i 

børnehaven 
 Besøg af nissemor og 

nissefar 
 
 
 

 Indskrivningen af 
kommende 0.kl. børn 

 
 

 Byggeriet 
 

 
 

Rie fortæller om den årlige luciatradition, som igen i år var 
en god oplevelse i børnehaven.  
Forældrene synes godt om arrangementet og 
opbakningen er stor. 
 
Børnebyens venner havde sponsoreret 5.500 kr. til et 
julearrangement til børnehavens børn og 
indskolingsbørnene. Det var en rigtig god oplevelse med 
besøget af nissemor og nissefar, som tryllebandt børnene. 
Det var en god oplevelse at børnehavebørn og skolebørn 
var sammen om arrangementet. 
 
Der er afholdt informationsaften for forældrene til den 
kommende børnehaveklasse i Agerbæk. På dette møde 
blev elevtallet i klassen drøftet herunder bemandingen af 
klassen. 
 
Byggeriet af multihal og kombibibliotek i Agerbæk er nu 
sendt i licitation. 26. februar afgøres det, hvem der får 
byggeopgaven.  
 
 

9. Økonomi - status 
 

Sanne orienterer om budgettet.  
 



 
 

 
 

10.  Eventuelt 
 

Der udtrykkes et ønske om ensartethed ift. åbningstider 
samt lukkedage ved højtider og ferier i SFO og børnehave. 
Åbningstiderne for børnehave og SFO kan tilrettes efter 
behov med inddragelse af brugerne. 
Ift. lukkedagene ved højtider og ferier kontaktes 
dagtilbudschef Annette Brodde. Vi vil gerne have mest 
mulig lokal indflydelse.  

 

 

 


