
 

   
 

 

Referat for møde i Fællesbestyrelsen 30. april 2019 kl. 17.00 – 19.00 i Starup 
Mødedeltagere: Sille og Eskild fra elevrådet i Starup, Lykke, Vibeke, Rie, Susanne, Mette, 
Line, Carsten, Walther, Kenneth, Sanne, Rikke, Johnny, Michaela 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Velkommen til Michaela Lindblad, der træder ind i 
bestyrelsen i stedet for Tina Gier Klint. 

2. Nyt fra elevrådet (10 min) 
 

Elevrødderne i Starup fortæller om deres arbejde med 
udearealerne siden sidst. Ønskerne er snævret ind og 
dermed er der færre ønsker at arbejde videre med. 
Der er elevrådsmøde kommende fredag hvor der arbejdes 
videre med ønsker fra de forskellige klasser.  

3.  Personalesituationen (5 min) 
 Orientering om 

personalesituationen 
 

Sanne orienterer om personalesituationen i Agerbæk. 
Rikke orienterer om personalesituationen i Starup. 

4. Normering i børnehaven (20) 
 

 Opfølgning på møde med 
lokalpolitikere den 8. april.  

 Næste skridt? 
 

Mødet opfattes som værende konstruktivt og med en 
positiv stemning. Det er dejligt at se og mærke 
politikernes interesse i vores sted. Politikerne gav udtryk 
for at det var rart at opleve dagligdagen med egne øjne. 
Kenneth deltager på udvalgsmøde i maj måned, hvor der 
er mulighed for at fremlægge synspunkterne for hele 
udvalget. 
Vi fortsætter med at gøre opmærksom på os selv og være 
vedholdende. Der tages kontakt til Sarah Andersen for at 
sætte hende ind i vores udfordringer her i Starup. 
Susanne og Mette bringer børnebymodellen på deres 
fællesmøde med de andre bestyrelsesformænd. 
Ledelsen indkalder til et møde mellem de andre 
børnebyers ledelse. 
Det opleves som værende vigtigt, at vi holder bolden i spil 
og indkalder til et nyt møde med politikkerne, hvis ikke 
der kommer udmeldinger. Vi skal holde politikerne op på 
deres udmelding om, at de evaluerer børnebysordningen. 
Næste skridt kan være at indhente viden fra andre 
børnebyer i kommunen og se på hvilke udfordringer de 
oplever.  
Interessant at se på børneby-modellen fra andre 
kommuner. F.eks. Ringkøbing-Skjern. 

5. Byggeri i Agerbæk (15 min) 
 

 Seneste nyt om byggeri  
 Drøftelser med ASF 
 Ønske om renovering af 

gymnastiksalen ved siden 

Hejsevæggen i den kommende multisal droppes og der 
arbejdes i stedet på at renovere gulve og loft i 
gymnastiksalen ved siden af, så den fremstår som et godt 
supplement til multihallen og med samme gulvbelægning. 
Gulvet i gymnastiksalen er nedslidt og trænger til 
renovering. Der er søgt om midler til nyt loft i 
gymnastiksalen af hensyn til akustikken og æstestikken i 



 
 

 
 

af den nye hal 
 

lokalet. 
 
Der er ønske om et spærrenet i multihallen, der kan dele 
hallen ved flere aktiviteter på samme tid. 
 
Der er afholdt møde med idrætslærerne omkring 
opstregning af gulv i salen samt nye redskaber der kan 
bruges i undervisningen. 
 
Det forventes at byggeriet af multihallen er færdigt ved 
juletid 2019. Herefter opstartes arbejdet med de nye 
medarbejderarbejdspladser.    
 
Lokalhistorisk arkiv er nu til huse på første sal i de 
bygninger, som påtænkes nedrevet.  
Der har været møde med lokalhistorisk arkiv med henblik 
på at finde en ny placering. Det nuværende 
administrationsområde er en mulighed, da det rykker ned 
i den ældste gymnastiksal. Det drøftes, at dette kan være 
en god løsning, da Lokalhistorisk arkiv på den måde vil 
komme til at ligge tæt på det kommende bibliotek. Det vil 
styrke ideen om, at skolen er et kulturelt samlingssted. 
 

6 Arbejdstidsaftale for lærere i 
Varde Kommune pr. 1. august 
2019 (20 min) 

 Der er indgået en 
arbejdstidsaftale for 
lærerne i Varde Kommune. 

 Drøftelse af indhold 
 

Der væsentligste punkter i aftalen gennemgås. Det 
oplyses at der ikke tilføres ekstra midler til skolerne som 
følge af aftalen. 
 
De væsentligste punkter i arbejdstidsaftalen: 

 Max undervisningstid på 780 timer 
 Individuel tid på 240 timer til forberedelse. Kan 

bruges til flextid. 
 36 timer skal ligge på arbejdspladsen - 4 timer kan 

der arbejdes derhjemme. 
 Øvrig tid på 660 timer til møder, samarbejde osv. 
 Aflysning af lektioner for en lærer betragtes som 

læste timer/præsteret undervisning. 
 Timer udover de 780 undervisningstimer betyder 

overarbejdsbetaling. 
Der tales om udfordringerne med den nye aftale. Der er 
fordele og ulemper ved aftalen. Det er en 
samarbejdsaftale hvor vi lokalt har mulighed for at lave 
lokale aftaler inden for rammen. 
 

7. Planlægning af skoleåret 2018-19 
(20 min) 

KL har informeret om at Folketinget i denne uge 
hastebehandler Justeringen af folkeskoleloven. 



 
 

 
 

 Justering af 
folkeskolereform sker 
formentlig ikke på denne 
side af folketingsvalget. 
Dette har konsekvenser for 
planlægningen af skoleåret. 

 Skoledagens længde – 
ansøgning om forkortelse 

Det ser dermed ud til, at justeringerne af 
folkeskolereformen går igennem. 
 
Vi arbejder videre med de tidligere aftaler. Vi ansøger om 
yderligere forkortelse af skoledagen i indskolingen med 
15 min. Mellemtrinnets skoledag forkortes med 2 
lektioner. Vi ansøger om forkortelse af skoledagen for 7. 
årgang grundet konfirmationsforberedelserne. 
Overbygningens skoledag forkortes med 2 timer. 
 
Vi tager hensyn til pauserne i de nye ringetider. Gerne en 
pause efter 2 lektion da flere overbygningselever har lang 
transporttid. 

8. Nyt fra afdelingerne (10 min) 
 
 

 1. spadestik til byggeriet i Agerbæk:  
Vi havde en god markering, da byggeriet gik i 
gang. Det virker til, at eleverne og personalet 
føler, at det er alles byggeri. 
 

 Der har i weekenden været afholdt banko af 
børnebyens venner med stor succes. Dette er 
endnu et godt eksempel på vigtigheden af de 
frivillige hænder.  
 

9. Økonomi – status (5 min) 
 

Økonomien i de forskellige afdelinger gennemgås. 
 

10.  Eventuelt 
 

 

 

 

 


