
  

Referat for møde i Fællesbestyrelsen 12. november 2019  
kl. 17.00 – 19.00 i Agerbæk 
Mødedeltagere: Kenneth, Rikke, Sanne, Walther, Stefan, Mette, Lykke, Michela, Vibeke, 
Carsten 
Fraværende: Egon, Susanne, Johnny 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet (15 min) 
 

 Orientering fra elevrådet 
om arbejdet i elevrådet 
siden sidste møde 

Punktet udsættes, da elevrådsformændene er på lejrtur. 

3. Personalesituationen (5 min) 
 

 Orientering om 
personalesituationen 
 

Der orienteres om personalet på skolen i Agerbæk, hvor 
vi desværre ramt af flere sygemeldinger pt.  
Derfor er der slået en lærerstilling op til en tidsbegrænset 
stilling. Der kan blive behov for midlertidigt at ansatte 
flere lærere som vikarer. 
I børnehaven Starup er der en kendt sygemelding.  
Hun forventes retur midt i december. 

4. Tilsyn i børnehaven (30 min) 
Der er gennemført obligatorisk 
uanmeldt tilsyn i børnehaven. 
 

 Orientering om tilsyn 
 Udarbejdet handleplan 
 Justeret strukturplan 

 

Der orienteres om de observationer der blev gjort ifm. 
det obligatoriske tilsyn.  
Der arbejdes videre med en handleplan med fokus på 
struktur, relationer og reduktion af støj.  
Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med 
medarbejderne på et personalemøde og efterfølgende 
godkendt af den tilsynsførende.  
Der arbejdes sideløbende med at forbedre fordelingen af 
de mandskabsmæssige ressourcer i Arbejdsplanen, da der 
ønskes mere rolige ydertimer. 
Handleplan og strukturplan gennemgås på 
personalemøde i børnehaven senere i denne uge.  
Det er vigtigt, at strukturplanen kendes, så både faste 
voksne og vikarer kender opgaverne i dagligdagen. 
Arbejdsplanen skal gennemses for at se på de muligheder 
der er for at omfordele ressourcerne. Også den 
gennemgås på et personalemøde i denne uge for at 
inddrage medarbejderne i fordelingen af husets 
ressourcer. 
Den tilsynsførende er inviteret med til opfølgning på 
personalemøde i børnehaven den 5. december. 

5. Dialogmøde – afholdt mellem 
skolernes repræsentanter og Børn 
og Læringsudvalget.  
Orientering (10 min) 
 

 Økonomistyring af skoler 

Kommunens institutioner var inviteret til dialogmøde 
med politikkerne. Skolerne har mulighed for at byde ind 
med temaer for dialogmødet.  
Michaela, Susanne og Kenneth deltog i dette møde. 
På dialogmødet blev følgende tema drøftet rundt i 
grupperne:  



  

 Bustransport 
(Arrangementer og 
skolekørsel) 

 Arbejdstidsaftalen 
 Dagtilbudsdrøftelse 

 

Transport: Udfordringer i planlægningen af buskørslen 
sikkerheden for transport ifbm tompladsordning – 
eksempelvis for eleverne fra Fåborg.  
Arbejdstidsaftalen: Der er udfordringer ift. udgifterne ved 
aftalen, da der ikke følger ressourcer med aftalen. 
Økonomi: Her blev deadline 5. september diskuteret. 
Herunder at det er problematisk at skoleårets 
planlægning og ansættelser skal ske i foråret, men 
økonomien tildeles 5. september. 
Dagtilbud: Normeringen i dagtilbuddene blevb drøftet 
herunder at der ikke længere er en minimumsnormering i 
de mindste børnehaver.  

6. Nyt om byggeri i Agerbæk (15 min) 
 

 Orientering om status på 
byggeri 
 

Servicebygningen ved skolens indgang er ved at være 
blive afsluttet.  
Håndværk og design lokalet er nu påbegyndt. Af hensyn 
til det nye brandregulativ bliver der ikke tale om en 
glasvæg mellem sløjddelen og håndarbejdsdelen men en 
massiv væg med en dobbelt glasdør.  
Renovering af de gamle toiletter er også påbegyndt. 
Kommende etape er biblioteket.  
Hallen var oprindeligt planlagt til at være færdig til jul, 
men arbejdet med servicebygningen har skubbet 
færdiggørelsen af hallen. 

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

 Ønsker vi at afholde et 
forældreoplæg i foråret 
2020? 

 Er dette tilfældet drøftes 
relevante temaer 

 
 

Fællesbestyrelsen ønsker at gå videre i arbejdet med en 
oplægsholder. Det aftales at punktet tages på kommende 
møde. Medlemmerne overvejer tema og eventuelt også 
en konkret person til oplæg.  
 

8. Økonomi – status og budget 
(10 min) 
 

Budgettet for 2020 fremlægges. 
I driftsbudgettet for Agerbæk er der afsat en pulje til 
indkøb af inventarer/møbler til lærerforberedelseslokalet 
ifm. ombygningen.  
 

9. Nyt fra afdelingerne (5 min) 
 

Terminsprøverne i Agerbæk er veloverstået 
Lucia er opstartet i Starup 
Kor holdet er i fuld gang på begge matrikler. Koncerterne 
bliver d. 17/12 kl. 17 i Agerbæk kirke og kl. 18 i Starup 
kirke. 
 

10 Eventuelt 
 

Mødet d. 17/12 flyttes en uge frem til tirsdag d. 10/12 
grundet korkoncert d. 17/12 
Aula: Hvor meget forventes det, at forældrene skal være 
på intra/aula? Punktet tages på dagsordenen på et 
kommende møde.  

 


