
 

   
 

 

Referat fra møde i Fællesbestyrelsen 14. januar 17.00  
kl. 17.00 – 19.15 i Agerbæk 
Mødedeltagere: 
Rie, Susanne, Mette, Lykke, Vibeke, Johnny, Carsten, Michella, Egon, Walther, Kenneth, 
Sanne 
Elever: Line og Oskar 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
OK. 

2. Nyt fra elevrådet  
(15 min) 
 

 Orientering fra elevrådet 
om deres arbejde. 

 Synlighed fra elevrådet – 
podcast 

 Konkurrence i klasserne 
omkring oprydning 
 

Elevrådet har udarbejdet en Podcast, som fortæller, hvad 
elevrådet arbejder med. Eleverne har besluttet, at det 
skal være en podcast, fordi mange børn og unge bruger 
denne form. Podcasten blev afspillet på mødet. Der 
fortælles i podcasten om: 

 Rengøring og oprydning af klasselokaler og gange. 
Konkurrence for indskoling, mellemtrin og 
udskoling. Skolens servicemand har tjekket 8 
gange. 

 Kasse til nomineringer om hvem der er ens 
bedste ven på skolen. 

 Ture med elevrådet – København og Varde 
 

3. Personalesituationen  
(5 min) 
 

 Orientering om 
personalesituationen 
 

Der afholdes i januar opfølgningssamtaler med vores 
sygemeldte medarbejdere.  
Medarbejderne fortæller, at det går fremad, men dette er 
i forskelligt tempo. De vil gerne tilbage på arbejde, men 
skal lytte til deres krops signaler. Der vil blive lavet en 
rolig indslusning tilbage i arbejde.  
 
Jørgen Mose er vendt tilbage efter operation. 
 
Servicemedarbejderne er pr. 1. januar overgået til det nye 
Ejendomscenter i Varde Kommune  
 
Vi har skruet op for støttelektioner i 2.a. Hanne Agerbak 
er ansat. Jytte Bollerup er stoppet pr. 31.12.2019. 
Bettina Hansen er startet i børnehaven  
Rie Wollerup er retur efter operation. 
Rita Troiborg stopper med udgangen af januar. 
Der er bevilget flere støttetimer i børnehaven. 

4. Kvalitetsrapport  
(15 min) 
 

Vi drøfter nedslag i Kvalitetsrapporten:  
 Karaktererne i naturfag i 2018/19. Der arbejdes i 

dette skoleår mere målrettet med prøveformen 



 
 

 
 

 Bilag vedlagt 
 

 Drøftelse og eventuel 
kommentering af årets 
kvalitetsrapport 
 

for at løfte denne i forhold til sidste år, hvilket vil 
gavne det samlede resultat. 

 Trivselsundersøgelsen – er din lærer god til at 
hjælpe dig. Her trak resultatet i to klasser det 
samlede gennemsnit ned. 
Trivselsundersøgelsen foretages i foråret og 
klasserne arbejder individuelt med deres 
klasserapport og udvælger tre fokuspunkter. 

 Eleverne fra Agerbæk Skole kommer godt videre 
efter folkeskolen og bliver i 
ungdomsuddannelserne.  
 

Kvalitetsrapporten går herefter videre til medarbejderne. 
Der indsendes ikke kommentarer til rapporten. 

5. Gårdvagtsfordeling 
(15 min) 
 
Der ønskes en drøftelse af, hvordan 
vi gennem et passende 
ressourceforbrug til gårdvagter 
sikrer gode frikvarterer. Der har 
gennem efteråret været et stigende 
behov for voksne i pauserne. 
 

 Gennemgang af 
gårdvagtsplan 
 

 Drøftelse om passende 
ressourceforbrug i 
sammenhæng med målet 
om gode frikvarterer 

 

Pædagoger, lærere, ledelse, forældre og elever har 
kunnet mærke stigende behov for voksenstøtte i 
frikvartererne i de mindre klassetrin. 
 
Medarbejdere og gårdvagter kan mærke, at eleverne er 
samlet på et mindre område på grund af byggeriet. 
 
Gennemgang af gårdvagtsplan for både Agerbæk og 
Starup. 
Der er pr. januar skruet op for gårdvagter i Agerbæk og 
aftalt en tydelig placering. Der er desuden tildelt 
forskellige roller i forhold til tilsynet herunder at nogle 
voksne hjælper børnene med at sætte aktiviteter i gang.  

6.  Dagtilbud – Uge 29-30 
(15 min) 
 
Det skal besluttes, hvordan vi 
afvikler uge 29 og 30. Vi lavede 
sidste år en løsning i samarbejde 
med Årre Børnecenter.  
Agerbæk er også en mulighed  
 

 Drøftelse og beslutning 
 

Årre Børnecenter har meddelt at Starups børn er 
velkomne. Det har tidligere været drøftet, at Årres børn 
kunne komme til Starup. Dette ønsker Årre dog ikke af 
hensyn til deres eget børnetal, som er højere end Starups.  
Agerbæk Børnehus har ligeledes meddelt, at vi er 
velkomne her.  
De sidste år har der været meget få børn, der er mødt op i 
disse uger. Der lægger mange ressourcer i disse uger, og 
det giver udfordringer i forhold til personalets 
ferieafvikling, som kommer til at strække sig. I forhold til 
økonomien i børnehaven er det en udfordring at skulle 
sende en ressource med.  
Valget falder på Agerbæk, og det aftales med dem, hvor 
mange timer, der skal følge med. 



 
 

 
 

7. Nyt om byggeri i Agerbæk  
(15 min) 
 

 Orientering om status på 
byggeri 

 Indretning af 
kombibibliotek 

 

Det går godt byggeriet og børn og voksne kan nu se, at 
der er fremdrift. 
Folkebiblioteket vil skrue op for tiden, så de vil være 
tilstede 10-12 timer om ugen. 
Der er afsat kr. 450.000 i en særskilt pulje til indretning af 
biblioteket. 
Der er siden sidste møde fundet tilstrækkelige 
hyldemeter til skolens bøger. 
Direktøren for Børn og Læring tager punktet omkring 
timer til samarbejde med til drøftelse i Børn og 
Læringsudvalget. 
 
Håndværk & Design-lokalet er indviet og er blevet godt. 
Der er en god forbindelse mellem sløjd og håndarbejde, 
som er forbundet med en dobbelt glasdør. Lokalet er 
blevet lyst og venligt i sit udtryk. Der mangler den sidste 
indretning med hylder mm. 
 
Der er lagt nyt gulv i Håndværk & Design og på faggangen. 
Der kommer nyt gulv i Aulaen i uge 7. 
 
Ledelse og administrationslokalerne er de godt i gang 
med. De forventes at kunne tages i brug i uge 6. 
Servicemedarbejdernes lokale er taget i brug. 
Byggeriet i hallen går også fremad igen, man er i 
øjeblikket ved at opsætte beklædning på væggene. 
Multihallen forventes at være færdig tæt på 
sommerferien. 
 
Skolen skal selv betale projektorer, møbler til 
medarbejderne mm. Vi har sat penge af, og forsøger at få 
dem til at slå til. 
 
Renovering af tag over Aulaen er blevet rykket frem og 
bliver derfor lavet i denne ombygningsperiode. 
  
Det drøftes, at der skal laves en god indvielse, når 
byggeriet er færdigt. 

8. Oplæg for forældre med ekstern 
oplægsholder 
(10 min) 
 

 Fortsættelse af drøftelse 
fra 10. december om 
relevante temaer til oplæg  

 

Forslag: 
Karin Torp – ”Hvem bestemmer hjemme hos jer?” 
 
KuuKu – ”Det starter med en god nats søvn” 
 
Det arbejdes på at lægge oplægget sammen med 
Fællesbestyrelsens årsberetning og valg til bestyrelse den 
28 april. 
 



 
 

 
 

Mette undersøger nærmere på Karin Torp, så vi har et 
sammenligningsgrundlag. 
 

9. Arbejdsdag i Starup Børneby 
(10 min) 
Der har tidligere været afholdt 
arbejdsdag i Starup Børnehave. Det 
blev besluttet, at udvide dette til 
arbejdsdag for hele Starup 
Børneby. 
 

 Drøftelse 
 Nedsættelse af udvalg 

 

Lykke arbejder videre med arbejdsdagen. 
Det drøftes, at reklamere for dagen med plakater ved 
dørene i børnebyen. Datoen er 25. april 2020. 
 
Lykke går i dialog med forældrerødder i børnehaven, i 
indskolingen og mellemtrinnet for at se, om der kan være 
opbakning til at lave arbejdsdagen til at gælde for hele 
børnebyen. 

10. Valg til bestyrelsen 
(15 min) 

 Vi er overgået til valg for 
halvdelen af de seks 
forældrerepræsentanter 
hvert andet år. Tre pladser 
fra skolen er derfor på valg 
dette forår. Der er 
permanent valg til pladsen 
for dagtilbud hvert andet 
år.  
 

 Præsentation, gennemgang 
og eventuel vedtagelse af 
tidsplan 

Tidsplan for valg omdelt. 
 
Vi er overgået til at have valg hvert andet år. 
 
På valg for skoledelen er denne gang Vibeke Kortegaard, 
Lykke Rosengreen, Susanne Brorsen. For børnehaven er 
Michala Lindblad på valg. 
Sarah Andersen vil gerne indgå i valgbestyrelsen og 
indlede valgaftenen den 28. april. 

11. Økonomi – status  
(5 min) 
 

I januar måned foregår der afslutning af 2019. Det ser ud 
til, at vi lader rigtig fint i forhold til forbrugsprocenterne. 
 
Hvis forbruget afviger kan man blive udbedt en forklaring 
til økonomiafdelingen.  
Forbrug og opsætning i forhold til lønudgifter gennemgås. 

12. Nyt fra afdelingerne  
(5 min) 
 

Orientering om tidsforbrug for medarbejdere til 
samarbejde med brugere. 
 

13 Eventuelt 
 

Der spørges til om Ferieplaner for skoleårene ligger på 
Aula. Disse ligger under Dokumenter/Fælles Filer. 
Her ligger også datoer for Åben Skole. 
Vi er i gang med at skrive indhold til en ny hjemmeside 
som etableres på grund af skiftet fra Forældreintra til 
Aula.  

 


