
 

   
 

 

Referat for møde i Fællesbestyrelsen 19. august 2019  
kl. 17.00 – 19.30 i Børnehaven i Starup 
Mødedeltagere: 
Mette, Michaela, Kenneth, Carsten, Walther, Rikke, Rie, Johnny, Egon, Lykke, Vibeke, 
Sanne 
 
Fravær: Susanne 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Forlængelse af mødet med 30 minutter af hensyn til 
opstart 

2  Personalesituationen (5 min) 
 Orientering om 

personalesituationen 
 Ansættelsesudvalg til 

servicemedarbejder i 
Agerbæk 
 

Vi har fået tre medarbejdere retur fra barsel. 
KS er på barsel. 
Vi skal have ansat en ny serviceleder i Agerbæk, Jens 
Schou Pedersen har fået nyt job.  
Stillingsopslaget er ude, dog til en stilling som 
servicemedarbejder, da der sker ændringer på området 
pr. 1.1.2020, hvor servicemedarbejderne overgår til et nyt 
fælles ejendomscenter. Ansøgningsfrist d. 23.08.2019. 
Samtaler d. 28.08.2019. Forældrerepræsentanterne 
bedes sidde med i ansættelsesudvalget. 
KL er ophørt i sin stilling. 
SF er ophørt i sin stilling. 
HK er kommet fra Starup til Agerbæk. 
LR går på barsel i uge 35. 
MN har fået delt tjeneste. Tre dage i Starup og to dage i 
Agerbæk. 
HS er kommet retur fra barsel i børnehaven. 
To medarbejdere går på seniorordning i børnehaven. 

3. Nyt fra børnehaven (10 min) 
 Orientering om brug af 

nødpasning i ferien og 
generelt benyttelse af 
børnehaven i skolens 
ferieuger 

 Hvad skal vi være 
opmærksom på fremover? 

Der var tre tilmeldte, men det endte med, at ingen der 
benyttede nødpasningen.  
Da vi har sendt personale med til nødpasningen betyder 
det, at det påsatte personale, først nu er i gang med at 
afvikle ferie.  
Ressourceforbruget til nødpasning drøftes og bør 
fremadrettet overvejes. Ressourcerne kan være givet 
bedre ud til fordeling i de almindelige uger.  
Det ses også i situationer ud over uge 28+29, at 
fremmødet ikke er lige så højt som tilmeldingen. 
 
Når vi senere skal lave planen for det kommende års 
ferier, skal det overvejes, om vi skal tilbyde lokal 
nødpasning eller lade være med dette og i stedet benytte 
det centrale tilbud.  
 



 
 

 
 

4. Elevsamtaler (10 min) 
 Antallet af elevsamtaler 

blev i 
planlægningsperioden 
reduceret fra tre årlige til 
to årlige samtaler. 
Orientering og drøftelse 

 

Skolens ressourcer prioriteres hårdt. 
Vi dækker obligatorisk undervisning først. 
Herefter supplerende undervisning og opgaver (lejrskoler 
osv.). Vi har været nødsaget til at prioritere. 
Vi har drøftet reduktionen fra tre til to samtaler med 
vores MED-udvalg og med formand Susanne Brorsen.  
Vi ændrer det fra tre samtaler til to samtaler om året. 
Udover individuelle samtaler har vi fælles samtaler i 
klasserne omkring trivsel, som også berører den enkelte 
elev. 
Det er godt for alle børn, at man har individuel tid til at 
tale med sin lærer. 
Vi er fleksible i forhold til at give ekstra samtaler, hvis der 
skulle være et behov for det. 
Vi evaluerer udbyttet af de to samtaler i foråret 2020. 

5. Nyt om byggeri i Agerbæk (15 min) 
 

 Der foreslås ændringer i 
den udvendige belægning i 
området fra skolens vestfløj 
og fagfløj op mod 
jernbanen. Der var 
oprindelig tænkt at lave en 
løbebane ned til 
indgangen. Nu foreslås 
udskiftning af belægning til 
ny flisebelægning i hele 
området. 
 

 Der er lavet en 
tillægsbevilling på en let 
bygning til opbevaring  
Orientering og drøftelse 
 

Nu er nedbrydningen af en bygning også kommet i gang 
efter en forsinkelse i sommerferien.  
Der er lavet en tillægsbevilling på ca. kr. 700.000, så der 
kan opføres en let bygning til opbevaring af pedellens 
ting, samt SFO-ens ting i området, hvor vi fjerner 
bygningen og nuværende depoter. Den lette bygning 
dækker også nedgangen til kælder og fyrrum. 
Materiale til yderbeklædning af dette lette rum er under 
overvejelse. Der er oprindeligt tiltænkt sinusplader, men 
det undersøges, om der kan findes plader, der bedre kan 
holde til boldspil mm.  
Cykelskurene er blevet fjernet. Her skal vi søge 
renoverings- og anlægspuljen om midler til et nyt 
cykelskur. 
Vi har sagt ja til at medfinansiere omklædningsrummene 
ved hallen, så der kan komme fliser på væggene – dette af 
hensyn til rengøring og hygiejne. 
 
Gennemgang af gulvbelægningen mm. 
 
Den røde løbebane fra byen ned mod skolen er ændret til 
almindelig flisebelægning. Bestyrelsen vil gerne beholde 
den røde belægning til den nye hoveddør, da det var med 
til at gøre forbindelsen fra byen til skolen til noget særligt. 
Det bør undersøges, om det er muligt med den røde 
belægning og om der er markant prisforskel. 

6. Struktur for klasser på Starup 
(Skole 20 min) 
På grund af elevtallet kan det 
overvejes, om vi bør lave 
permanente aldersblandede hold 
på mellemtrinnet til fremtidige 

Syv klassetrin giver i den nuværende tildelingsmodel 
minimum fire tildelte klasser uanset elevtal. 
De fire klasser og skolens elevtal giver anledning til at 
kigge på, hvordan vi organiserer klasseinddelingen på 
skolen i Starup 



 
 

 
 

skoleår.  
Skolen tildeles fire klasser til den 
syv klassetrin. 
Opstartsdrøftelse.  
 

 
I indeværende har vi 0.-3. klasse i indskolingen, og 4.-6. på 
mellemtrinnet. Ved øvrige år har vi 0. – 2. klasse sammen 
i aldersblandede grupper i indskolingen. 
 
Vi vil gerne have drøftelser i løbet af skoleåret, så 
fremadrettet laver den bedst mulige fordeling af skolens 
pædagogiske ressourcer. Der påtænkes drøftelser med 
både bestyrelsen og medarbejderne i forhold til 
organisering af klasser. Herunder om vi på mellemtrinnet 
skal overgå til en fast struktur, som i indskolingen. 
 
Vi drøftede 4 modeller til opdeling af klasser.  
Gruppe 1: 
4 klasser giver nogle skift for eleverne. Det er der fordele 
ved. I forhold til fag, kan en fast opdeling give et overblik 
for lærerne – hvad skal eleverne undervises i på de 
forskellige klassetrin. 
Gruppe 2: 
Model 2 var den man tænkte kunne være bedst. Det er 
ikke det sociale, der bliver et problem. Det er vigtigt at 
have et fagligt overblik. 
Gruppe 3: 
Vi kigger på det fra år til år. 
Det kræver gode forklaringer til forældrene, men 
medarbejderne vil godt kunne det. 
Ellers ville model 2 være en mulighed. 
Gruppe 4: 
Model 1 var interessant. Inden for den model kunne man 
måske godt opdele yderligere. 
Model 4 er ikke en mulighed. Der er for stort spring. 
Fodboldmodellen med yngste-ældste årgang er en god 
måde at tænke på det. 
 
Punktet drøftes senere igen, så vi kan finde ud af, om vi 
skal have en permanent model, eller løse det fra år til år. 
 

7. Bestyrelsens deltagelse i 
forældremøder – oplæg (10 min) 
 

 Drøftelse om oplæg på 
forældremøder  

 Form og indhold 
 

Johnny har afviklet møde i 3.a i Agerbæk. 
Fællesbestyrelsen inviterer alle i Starup og Agerbæk til at 
være med i en gave til Agerbæk Skoles byggeri. Det 
fortæller de om på forældremøderne. 
Johnny fortalte lidt om de fleste punkter, og gik i dybden 
med f.eks. lektielæsning. 
Der er sendt en oversigt med foto af bestyrelsens 
forældrerepræsentanter, som kan bruges på 
forældremøderne. 



 
 

 
 

Vi gennemgik punkterne, som man bl.a. kan bruge på 
forældremøderne. 
 
Madordning – der er trådt nogle små justeringer i kraft fra 
i dag. Salaten leveres nu snittet. Det er en stor hjælp til 
vores hjælpere. 
Fortællingen hos eleverne er, at det er en god 
madordning. 
Der er nogle forespørgsler omkring betaling, som vi lige 
skal undersøge. 
Der er indtil videre ca. 15 deltagere i Starup og ca. 50 i 
Agerbæk.  
 
Lektiepolitikken drøftes på forældremøderne. 
 

8. Råderumskatalog (25 min) 
 

 Der skal til budget 2020 
udarbejdes et 
råderumskatalog på 25 
mio. kr. heraf skal der 
findes 8,7 mio. kr. indenfor 
udvalgets budget. 

 Høringsfrist den 12. 
september 

 Bilag vedlagt 
 Drøfte indhold til 

høringssvar 
 Eventuelt nedsættelse af 

udvalg 
 Endeligt høringsbrev 

afventes 

Formen på høringssvaret drøftes.  
Der laves som udgangspunkt et fælles svar fra bestyrelsen 
og MED. Dette som tidligere gjort. 
 
Det er vigtigt at forklare, at vi synes det er svært at lave 
besparelser. Dette set i lyset af, at midlerne på skolerne 
er stramme og der i forvejen er en 2 % besparelse i gang. 
Hvad er den egentlige begrundelse for, at vi vil være 
blandt de mest effektive kommuner? Det er et forkert 
signal i forhold til at prioritere Varde Kommunes børn og 
deres behov. 
Af individuelle punkter drøftes juniorklubber og IT. 
IT – udgiften flyttes bare ud til skolerne. 
 
Det aftales, at vi laver et høringssvar med nedslag på 
udvalgte punkter frem for alle.   
 
Mette vil gerne være medskriver på høringssvaret. 
KB laver et udspil, som alle byder ind på. 
Det aftales at starte med at signalere klart og tydeligt, at 
vi er uenige i præmissen for dette råderumskatalog. 
 

9. Evaluering skolefest i Starup den 
24. juni og i Agerbæk den 27. juni 
(10 min) 
 

 Evaluering 
 Forslag til justeringer eller 

ændringer 
 

Bestyrelsesmedlemmerne vil gerne hjælpe, såfremt der er 
behov. 
Det var en god oplevelse, som bestyrelsesmedlem, at 
være med ved hinandens fester, da medlemmerne får vist 
ansigt. Starup forældre synes det var fint at være 
hjælpere i Agerbæk. Man vil derfor gerne hjælpe på den 
anden skole, så bestyrelsesmedlemmerne på den 
pågældende skole kan holde fri og nyde festen. 

10. Afgangsprøve (15 min) Resultatet af dette års naturfagsprøve var for alle 
involverede under det forventede, hvilket ligeledes var til 



 
 

 
 

 Drøftelse om skolens 
afgangsprøve i naturfag 
2019 

 Orientering og drøftelse 
 

ærgrelse for elever, forældre og personale.  
Skolen tilbød efterfølgende en samtale til elever og 
forældre, til en drøftelse om, hvad der kan ændres 
fremadrettet for eleverne.  
Der har været gennemgang af undervisningsplanen og 
drøftelse om prøvesituationen. Jf. prøvebekendtgørelsen 
kan der laves ombedømmelse eller omprøve ved 
væsentlige fejl og mangler. Det vurderes dog ikke at være 
tilfældet her. Men da der er tale om en samlet prøve i 
geografi, biologi og Fysik/Kemi er der tale om en svær 
prøve. Vi har udledt, at vi skal have dette kommunikeret 
klart ud til elever og forældre i løbet af året, så alle 
forberedte på omfanget ved denne prøve.  

11. Økonomi – status (5 min) 
 

Ved udgangen af juli er der gået 58,33 % af året. 
Forbrugsprocenten ligger i øjeblikket over dette, men det 
plejer man på dette tidspunkt, da der lige er udbetalt 
feriepenge, overtid, efter 17-tillæg mm. 

12. Nyt fra afdelingerne (5 min) 
 

Skolens kursus omkring PLF – Det Pædagogisk lærings 
fællesskab i skolens teams er startet op. Det kommer til at 
køre gennem hele dette skoleår med observation og 
sparring omkring teamets arbejde. Temaet er at lære 
mere om det gode teamsamarbejde med fokus på 
elevernes læring og afvikles i samarbejdes med Lisbeth 
Vesterheden fra DAFOLO. 

13.  Eventuelt 
 

Hvad siger bestyrelsen, når de får henvendelser omkring 
en elevsag? Det aftales, at man opfordrer de implicerede 
til dialog med skolens personale. 

 

 

 


