Referat for møde i Fællesbestyrelsen 10. december 2019
kl. 17.00 i Starup
Afbud: Michala Lindbland, Johnny Pedersen og Sanne Pihl
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Nyt fra elevrådet
(Orientering og spørgsmål 15 min)


Dagsorden godkendt.

Astrid, Anton og Egon fra elevrådet i Starup orienterer om
arbejdet i elevrådet med undervisningsmiljøvurderingen,
som elevrådet er i gang med at arbejde med og som
elevrådet inddrager de øvrige elever i. Eksempelvis,
Orientering fra elevrådet om
hvordan vi fortsat har gode toiletforhold, og hvordan vi
arbejdet med
undervisningsmiljøvurderingen reducerer støj i timerne.
Elevrådet har desuden fået sat gang i en udvidet inde
ordning i hallen, hvor klasserne på mellemtrinnet på skift
vælger aktiviteter.

3.

Personalesituationen
(Orientering 5 min)


4.

Orientering om
personalesituationen

Sundhedspolitik
(Drøftelse 15 min)



Fortsættelse af drøftelse fra
møde den 28. oktober
Der ønskes indskrevet aktivitet
fra børnehaven, således at
politikken bliver mere
dækkende for hele Agerbæk
Skole og Starup Børneby

Elevrådet har været en tur i Bilka hvor der blev indkøbt
nye spil til inde pauserne. Eleverne havde inden tiden haft
mulighed for at ønske spil.
Betina Hansen er ansat som pædagog i børnehaven pr.
januar. Der var 106 ansøgere til stillingen.
Rita Troiborg stopper med udgangen af januar.
Rie Wollerup er vendt tilbage efter en kortere
sygemelding på grund af operation. Rie er startet
langsomt op med få timer om dagen.
Agerbæk har fire sygemeldte lærere.
Der er ansat 3 uddannede lærere i midlertidige stillinger
og øvrige opgaver dækkes af det faste personale. Det
forventes at tilbagevenden til arbejde opstartes i januar
for nogle af de sygemeldte lærere.
Jørgen vores pedelmedhjælper er vendt tilbage efter
sygemelding for lyskebrok.
Rettelserne drøftes og godkendes. Sundhedspolitikken er
tilrettet, så den er dækkende for både skole og børneby
herunder børnehave. Den var tidligere lavet for
skoledelen.

5.

Ny lovgivning på fraværsområdet
(Orientering og drøftelse 15 min)




6.

Nyt om AULA (Orientering 15 min)



6.

Orientering om ny lovgivning
på fraværsområdet.
Forældre kan trækkes i børneog ungeydelsen
Skolens registrering af fravær
samt orientering fra forældre i
fraværssituationer

Forældreinformation
Medarbejderinstruktion

Nyt om byggeri i Agerbæk
(Orientering og drøftelse 15 min)




Orientering om status på
byggeri
Indretning af kombibibliotek
Tidsforbrug til samarbejde i
det nye bibliotek

Eleverne fra 0.-6. registreres ved skoledagens start
Eleverne fra 0.-9. klasse registreres ved skoledagens start
og ved skoledagens slut.
Fraværsprocenterne indmeldes kvartalsvis.
Ved for højt fravær kontakter skolelederen hjemmet og
laver aftaler om at nedbringe fraværet.
Skolelederen skal fortsat give fri ved længerevarende
fravær ved f.eks. ferie.
Den nye lovgivning og vores lokale procedure
sammenkøres.

Forvaltningen i Varde Kommune udarbejder et fælles
forældreorienteringsbrev, som er klar til udsendelse
inden juleferien.
Medarbejderne har alle været samlet og er blevet
informeret og klædt på til Aula og ugeplansværktøjet i
Meebook.
I kommende uge bliver håndværk/design, billedkunst
flyttet i det gamle metalsløjd. Derved frigøres det
nuværende Billedkunst- og Håndarbejdslokale, hvilket
giver mulighed for at der kan arbejdes videre med det nye
bibliotek.
I uge 2 skiftes der gulv på fagfløjen
I Uge 7 skiftes der gulv i aulaen
Arbejdet med at skifte døre er i gang.
Arbejdet med ledelses- og administrationsområdet er i
gang.
Der er gang i lokaler omkring den nye hal og
teknikrummet dertil.
I forhold til det kommende samarbejde i Kombibiblioteket
som er en sammenlægning af Folke- og Skolebiblikoteket
drøftes det, hvorvidt forslaget om 64 timer til samarbejde
er rimeligt. Der er bekymring omkring de mange timer der
kommer til at gå fra skolens budget til kerneopgaven –
undervisning til eleverne.

7.

Oplæg for forældre med ekstern
oplægsholder. Drøftelse. (15 min)

Det aftales at skolens ledelse og lederen fra Nr. Nebel
udarbejder et fælles brev til Børn og Læring, hvor der
stilles spørgsmål til arbejdsgruppens forslag og det
tidsforbrug, der skal anvendes til samarbejde. Der
arbejdes hen imod, at der kan blive tale om en
kompensation.
På baggrund af det seneste referat fra Fællesbestyrelsen
er vi blevet kontaktet af en forælder, som foreslår temaet
”søvn” som en mulighed til et fælles oplæg.



Fortsættelse af drøftelse fra
12. november om relevante
temaer og oplægsholdere

Fællesbestyrelsen finder dette tema interessant af hensyn
til emnets betydning for alle årgange.
Forælderen foreslår konkrete navne på mulige
oplægsholdere.
Et andet muligt tema der drøftes er ”at opdrage andres
børn” ved træneren for Flying superkids.
Det drøftes, at udfordringen kan være at ramme alle
forældregrupper – fra børnehaven til
overbygningselevernes.
Det drøftes om der kan holdes mere målrettet oplæg og
skrifte mellem aldersgrupperne fra oplæg til oplæg.
Det drøftes, at det vil være en fordel, hvis der også er et
oplæg for børnene om det valgte tema, som det kendes
fra SSP og andre oplæg, vi har afholdt.
Vi beslutter, at undersøge nærmere på temaet ”søvn” og
drøfte dette og andre mulige temaer på mødet i januar.

Forslag om beskyttelse af børn imod
radiofrekvent elektromagnetisk
stråling i skoler og dagtilbud
(Orientering og drøftelse 10 min)

Punktet drøftes og vores tilbagemelding er, at vi ikke ser
skolen som afgørende ift. udfordringen med
radiofrekvent elektromagnetisk stråling i dagligdagen.




8.

Drøftelse af forslag
Fællesbestyrelsens holdning til
udfordringen
Økonomi – status (Orientering 5 min)

9.

Nyt fra afdelingerne (5 min)

Der orienteres om økonomien.
Børnehavepersonalet har på det seneste personalemøde
haft besøg af den tilsynsførende, der tidligere var på
uanmeldt tilsyn. Det var en positiv og konstruktiv dialog.
Efter tilsynet er der bl.a. udarbejdet en tilrettet
strukturplan og der er skruet op for ressourcerne i
ydertimerne.
Det drøftes, at man ved ændringer skal huske at give
SFO forældrene besked da de også er brugere af
børnehaven om morgenen og eftermiddagen.
I forbindelse med overgangen til AULA laves der ny
hjemmeside til alle institutioner i Varde Kommune. Den
enkelte institution skal udfylde en skabelon til opsætning.
Punktet sættes på ved det kommende møde i januar.

10

Eventuelt

