
 

   
 

 

Referat 6. maj møde i Fællesbestyrelsen 17.00 – 19.00  
Sted: Virtuelt 
Mødedeltagere: Johnny Pedersen, Michaela Lindblad, Mette Ibsen, Vibeke Kortegaard, Carsten 
Drangsfeldt, Lykke Rosengreen, Susanne Brorsen, Sanne Pihl, Rikke Hymøller, Line Bertelsen, Oscar 
Moesgaard, Kenneth Bjerre 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet (10 min) 
Line og Oscar deltager 
 

 Status fra eleverne om 
fjernundervisning i 6. – 9. 
klasse 

 Input fra elevrådet til fase 
to af genåbningen 

 

Line og Oscar fortæller om deres hverdag med 
fjernundervisning i 9. klasse. Teams og opkald 
derigennem bruges dagligt til virtuel undervisning.  
Det er herigennem lærerne kan gennemgå opgaver og nyt 
fagligt stof og eleverne kan få hjælp af lærerne til 
lektierne. 
På teams har eleverne også alene samtaler med deres 
lærere. Eleverne synes ugeplanerne hjælper med at give 
overblik over ugen. 
Fjernundervisningen bliver også brugt til at træne 
eksamenssituationerne, hvor eleverne får mulighed for at 
afprøve hvordan en eksamens situation er. 
Oscar og Line håber på en kontrolleret genåbning og 
mærker en smule ”Corona træthed” og ser frem til en 
mere almindelig hverdag, når den kommer. 

3. Fase to i genåbningen – fra 11. maj 
 

 Undervisningens 
organisering i fase to af 
genåbningen for 0. – 5. 
klasse og 6. – 9. klasse 

 Markering af sidste 
skoledag 

 Dimission 
 

Vi har endnu ikke fået en udmelding fra Mette 
Frederiksen omkring fase 2. 
De erfaringer vi har gjort os gennem genåbning fase 1, 
tages med videre til fase 2 i genåbningen herunder 
instruktion af medarbejdere, indretning af lokaler og 
instruks omkring hygiejne. 
Skolerne i Varde Kommune håber generelt på nogle dage 
til at blive rigtig klar inden vi åbner op. 
Der holdes virtuelt møde med overbygningsmøde torsdag 
for at afklare lokalefordeling og personalepåsætning ved 
genåbning af overbygningen.  
Vi arbejder på, at 8.-9. kl. bliver hvor de normalt er.  
6. kommer retur i deres eget lokale.  
5 klasse og 7.klasserne findes der andre lokaler til i aulaen 
og på fagfløjen. 
I Starup er der flere muligheder for at få 6. klasse med. 
Hallen, multihuset og de resterende lokaler kan tages i 
brug. 
Fællesbestyrelsen opfordrer til færrest mulige og samlede 
informationer.     



 
 

 
 

4. Opstart på 
nødundervisning/nødpasning i 
børnehave og skolens 0. – 5. klasse 
(15 min) 
 

 Drøftelse og evaluering 
 Input børnehave og skole 

 

Børnehaven:  
Det har generelt været en god opstart, hvor hverdagen 
efterhånden fungerer godt. Der opleves, at forældrene 
generelt bakker op om tiltagene. Det har dog været 
nødvendt at minde forældre om at overholde 
hygiejnereglerne. 
Der har for medarbejderne været mange nye ting at 
forholde sig til, og der kommer ofte nye retningslinier. 
Dog mærker personalet en større tryghed i situationen 
med tiden. 
Det opleves, at børnene trives i de små grupper og med 
de flere hænder og tiden til nærvær.   
 
Skole: 
Oplevelsen er nu, at den unormale situation er ved at 
blive en ”normal” hverdag. 
Vi oplever generelt glade elever, der trives i denne 
hverdag. Der opleves meget få konflikter og eleverne 
trives i de små grupper og med flere hænder omkring sig. 
Eleverne virker glade for at være meget ude og en kortere 
skoledag. 
 
SFO:  
En god opstart hvor børnene er glade for leg med 
kammeraterne på udearealet. Der opleves, at der har 
været få børn i de første uger.  
 
Forældreoplevelsen: 
Nogle børn inden genstart af skolen var urolige for, 
hvordan hverdagen ville blive. Det virker som om der nu 
er tryghed omkring den nye hverdag og børnene virker 
tilpas omkring hverdagen. 
 
Rengøring: 
Børnehave og skole er tildelt flere rengøringstimer til 
løbende rengøring i løbet af dagen. Legeredskaber og 
udearealer rengøres i løbet af dagen. Toiletter og vaske 
ved de udeområder, som foreninger har stillet rådighed 
rengør skolens rengøringspersonale inden start om 
morgenen. 
 

5. Personalesituationen (5 min) 
 

 Generelt 
 Tilpasning af antal 

medarbejdere jf. tildeling i 
børnehave og skole 

De sygemeldte medarbejdere er alle helt tilbage indenfor 
få uger. Dermed udfases, de vikarer der har dækket ind 
gennem sygemeldingerne. Vi har været glade for de 
pågældende vikarers opgaveløsning og den stabilitet de 
har bidraget til at holde. 
Kathrine Sterring vender snart tilbage fra barsel.  



 
 

 
 

 Status i forhold til covid-19 
 

Henrik Vad vender tilbage efter orlov. 
 
En klasse mere efter sommerferien og stigning i det 
socioøkonomiske indeks betyder, at skolen tildeles flere 
midler til det nye skoleår. Skolen har derfor ansat Per Holt 
Madsen, der kan bidrage med engelsk, geografi, idræt, 
tysk, samfundsfag og historie. 
I kommende skoleår vender Line Rathjen tilbage fra 
barsel.  
Marie Heesgaard går på efterløn efter 40 års ansættelse.  
 
Ligesom i dette skoleår vil der blive én medarbejder i en 
delt tjeneste mellem Starup og Agerbæk.  
 
Personalesituationen i forhold til covid-19 er, at vi har 
haft 4 medarbejdere til testning i Esbjerg. Alle er testet 
negativ. 
 
To medarbejdere var inden opstart af fase 1 i overvejelser 
om at kunne starte op i forhold til at ligge i risikogruppen. 
Det endte med, at alle medarbejdere mødte op til fase 1, 
hvilket har medvirket til stabilitet omkring børnene i 
opstarten.  
 

6.  Skolefest i Agerbæk og Starup 
samt sommerfest i børnehaven 
(10 min) 

 Myndighedernes 
udmelding om fase to af 
genåbningen omkring 
forsamling 

 Drøftelse 
 

Med de nuværende retningslinier omkring Covid-19 ser 
det urealistisk ud at kunne gennemføre afslutningsfesten, 
sommerfesten og sidste skoledag. 
 
Dimissionsfest forsøges lavet i en anden grad end 
normalt. 
Der tages stilling hertil efter udmeldingen omkring 
genåbning fase 2. 

7. Rullende skolestart og 
aldersblandede grupper i Starup 
(20 min) 
 

 Justering af organisering til 
skoleåret 20-21 

 Forældreinformation 
 Status på arbejdet med 

tilretning af organisering 
 Drøftelse 
 Bilag sendes 

 

Der er udarbejdet en guide til forældrene, hvor de kan få 
et overblik over hvordan hele børnebyen er bygget op.  
For kommende skoleår ændres der på indrulningen. Der 
vil fremover blive ”rullet ind i skolen” 3 gange om året.  
Personalet har arbejdet hen mod en mere fast struktur, 
der ikke ændrer på klassesammensætningen år efter år. 
Fremover vil klasserne hedde:  
0.-2. klasse 
3.-4. klasse  
5.-6. klasse  
Hver klasse vil have to klasselærere, der samarbejder 
omkring den samlede elevgruppe. 



 
 

 
 

8. Høring vedr. brug af haller (15 
min) 
 

 Drøftelse og input til svar 
 Bilag vedlagt 

 

Rammeaftalen er lavet for at få en mere ens aftale 
omkring brugen af hallerne. 
 
Vores høringssvar går på at: 
 

 Elevantallet mellem 20-50 er problematisk, da 
størrelsen op årgange kan variere. 

 4.-5. klasses timer i svømmehallen bør være 
puljer, som skolen og SFO kan bruge og placere i 
løbet af skoleåret. 

 Man bør kunne bytte haltimer med timer i 
svømmehallen. 

 I rammeaftalen bør fremgå, at haltimer kan 
benyttes til andet end idræt eksempelvis 
innovationsdage. 

 0 timer til de små skoler er problematisk. Der bør 
være en minimumspulje til alle skoler 
eksempelvis til fælles idrætsdage med andre 
skoler. 

 
9. Valg til Fællesbestyrelsen 

(5 min) 
 

 Tre pladser fra skolen er 
derfor på valg dette forår. 
Der er permanent valg til 
pladsen for dagtilbud hvert 
andet år.  

 Gennemførelse overgår til 
elektronisk opstilling og 
valg. 

 Bilag: Tilrettet tidsplan 
vedlagt 

 Gennemsyn og 
godkendelse 
 

Valget skal afholdes inden 1. august og det skal foregå 
elektronisk. 
 
Opstillede kandidater vil fremgå på Aula.  
Hvis opstillingsrepræsentanterne passer med det antal 
pladser der er i bestyrelsen, vil kandidaterne være valgt 
ved fredsvalg.  
Kandidater kan i fællesskab lave en opstillingsrækkefølge. 
Er der flere kandidater er der kampvalg, som sendes ud 
gennem Aula. 
   
Valget i dagtilbuddet foregår gennem Tabulex. 
 
De 3 repræsentanter der er på valg, genopstiller alle. 
 
Planen godkendes og sættes i gang. 

10. Nyt om byggeri i Agerbæk 
(10 min) 
 

 Status på byggeri 
 Indvielse af hal og 

kombibibliotek 9. 
september kl. 12.00 
 

Hallen er godt på vej, og der lægges i øjeblikket gulv.  
 
Gymnastiksalen ved siden af hallen har fået monteret ny 
vægbeklædning, loft, ventilation og lys. 
 
Biblioteket er ved at modtage inventar. 
Der er ved at blive lavet nye elevtoiletter til 8. og 9. 
klasse. 
 
Lærerforberedelsen er næste etape.  



 
 

 
 

 
Vi har nogle områder, hvor der stadig er nogle 
hængepartier. Ekempelvis omkring manglende cykelskur, 
gulvbelægning, maling af døre.  
Der oprettes en en bygge- og anlægspulje vi senere kan 
søge for at få nogle midler til at færdiggøre nogle af 
hængepartierne. 
 
Der arbejdes på en fælles indvielse af byggeriet herunder 
både hallen og biblioteket i samarbejde med Varde 
Bibliotek. Indvielsen bliver d. 9/11 med opstart kl. 12.  

11. Økonomi – status  
(5 min) 
 

Status på økonomien efter 33 % af skoleåret. 
Forbrugsprocenterne ligger stabilt dog ligger børnehavens 
forbrug højere end budgettet.  

12. Nyt fra afdelingerne  
(5 min) 
 

Intet nyt ved dette punkt. 
 

 Eventuelt 
 

Punktet omkring trafiksituationen i Agerbæk sættes på 
hold indtil der kommer et høringsmateriale.  
Carsten Drangsfeldt medtager punktet. 
 
Vi drøfter om bestyrelsen skal gå videre i arbejdet med 
større trafiksikkerhed på Smedebakken i Starup.  
 

 


