Referat 16. juni Fællesbestyrelsen 17.00 – 19.00
Sted: Agerbæk Skole
Deltagere: Carsten Drangsfeldt, Johnny Pedersen, Vibeke Kortegaard, Susanne Brorsen, Mette Ibsen,
Michaela Lindblad, Egon Julius, Walther Kastaniegaard, Sanne Pihl, Rikke Hymøller, Kenneth Bjerre
Afbud: Lykke Rosengreen
1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Høring om Varde Kommunes
kommende Børne & Ungepolitik
 Varde Kommune har
udarbejdet ny Børne &
Ungepolitik. Bestyrelser
anmodes om høringssvar
hertil
 Input til høringssvar
Områdeplan for Agerbæk

Den nye Børn og ungepolitik drøftes.
Det besluttes, at der ikke indsendes ikke høringssvar på
denne.

3.

Der er lavet en områdeplan for Agerbæk midtby.

Der er i områdeplanen lagt op til drøftelser omkring
Der arbejdes med en områdeplan
fjernelse af viadukten ved Debelvej.
for bymidten i Agerbæk. Der er
Fællesbestyrelsen er bekymrede for, at fjernelse af
drøftelser om fjernelse af viadukten viadukten vil give mere tung trafik op igennem byen, som
ved Debelvej.
kan forringe trafiksikkerheden for skolebørn.


4.

Drøftelse om, hvordan
Agerbæk Skole forholder
sig til områdeplanen og
herunder trafiksituationen

Fællesbestyrelsens deltagelse i
forældremøder


Drøftelse om fælles oplæg
fra bestyrelsen til
kommende forældremøder

Det aftales at Carsten Drangsfeldt og Johnny Pedersen
laver et udkast til et høringssvar vedr. punkter omkring
stisystem ned til skolen og fjernelse af viadukten.
Processen omkring sti opfordres til at blive prioriteret og
gennemført hurtigst muligt. Der ligger indefrosne midler
til etablering af en sti fra Jernbanegade ned til skolen.
Der udarbejdes et udkast til fordeling af
forældrerepræsentanterne til det kommende års
forældremøder.
Det aftales, at Fællesbestyrelsens emner på
forældremøderne er:






Præsentation af den nye bestyrelse
Kostpolitikken
Fraværspolitikken
Byggeriet i Agerbæk
Den nye struktur i Starup

5.

6.

Ny møderække for
Fællesbestyrelsen
 Godkendelsen af
kommende møderække

Møderækken er godkendt.

Personalesituationen

Skolens vikarer er stoppet, da sygefraværet er ophørt.
Der er en ledig stilling som støttepædagog i Agerbæk og
skolen har derfor et stillingsopslag ude.
Rie Wollesen stopper i børnehaven til september
hvorefter stillingen slås op.
Der er generelt lavt sygefravær siden genopstart.
Fraværspolitikken drøftes og godkendes.



7.

Information

Retningslinjer ved fravær

Det arbejdes på at lave en opstartende temadag for den
kommende bestyrelse.



8.

Opfølgning på tidligere
behandlet punkt.
 Gennemgang, drøftelse og
godkendelse
Skolefest og sommerfest i
børnehaven 2021




9.

Skolen har et ønske om at forældrene i overbygningen
fremover bliver en del af skolefesten for at styrke
fællesskabet og tilhøret. Det vedtages, at 7. og 8. klasses
elever og forældre deltager i skolefesten 2020.
Det ønskes at inddrage
forældrene i overbygningen 9. klasses forældre inviteres til dimissionsfest i samme
periode.
til skolefesten i Agerbæk.
Hidtil har skolefesten været Der er nedsat et udvalg, der planlægger næste års
med deltagelse af forældre afslutningsfest og strukturen omkring festen.
til og med 6. klasse.
Det vedtages, at sommerfest i Starup Børnehave og
Drøftelse herom
skolefest i Starup fortsat holdes hver for sig som hidtil.
Ønskes sommerfesten i
børnehaven gennemført
som hidtil?
Drøftelse herom

Rullende skolestart og
aldersblandede grupper i Starup



Opfølgning på punktet
Status på arbejdet med
tilretning af organisering

10. Fællesbestyrelsens
forretningsorden



Revidering i henhold til
Styrelsesvedtægten
Ønske om deltagelse af
suppleant fra børnehaven i

Den nye folder godkendes og tages i brug.
Der sendes en orientering ud omkring den kommende
struktur og klasseopdeling. Folderen anvendes til at
orientere forældrene gennem Aula og ved de kommende
forældremøder.

Vores forretningsorden revideres således, at vores
børnehavesuppleant indkaldes til møderne, når
bestyrelsesrepræsentanten er forhindret. Dette fordi det
ønskes, at børnehaven også er repræsenteret på alle
møderne.
Forretningsordenens formulering om sammensætning
tilpasses i overensstemmelse med Styrelsesvedtægten.

Starup
11. Nyt om skoleårets planlægning



Information
Fagfordeling

12. Ny hjemmeside
Agerbækskole-starupbørneby.dk
Skole og dagtilbud i Varde
Kommune har fået ny hjemmeside

Planlægningen af kommende skoleår er i fuld gang. De
nye skemaer er sendt ud til Agerbæk og sendes ud i
Starup i denne uge.
Børnehavens børnetal er let stigende hvilket er positivt.
Ordningen omkring morgen SFOen i Børnehaven er under
overvejelse til det kommende år.
Den nye hjemmeside er nu i brug. Efter opstarten af Aula
blev det bestemt, at alle kommunens skoler skal have en
ens hjemmeside. Det drøftes og foreslås, at der suppleres
med flere faktuelle oplysninger. Eksempelvis omkring
forældrerepræsentanterne i Fællesbestyrelsen.



Orientering og
kommentarer til denne
13. Forældreaften og oplæg med Karin
Torp



Forældreaftenen den 30.
april blev aflyst.
Ny placering aftales

14. Nyt om byggeri i Agerbæk





Forældreaftenen med Karin Torp blev aflyst som følge af
Covid-19. Det besluttes, at den udskudte forældreaften
bliver flyttet til marts 2021. Dato findes og udmeldes.

Status på byggeri
Gennemgang af lokaler
Indvielse af hal og
kombibibliotek 25.
september kl. 9.30
Økonomi til samarbejde i
bibliotek

15. Økonomi – status
16. Nyt fra afdelingerne

Fællesbestyrelsen vises rundt på skolen og beser
byggeriet.
Multihallen forventes at kunne tages i brug ved starten af
det nye skoleår.
Biblioteket forventer at starte ved udgangen af august.
Den officielle indvielse er den 25. september kl. 9.30.
Byrådet er inviteret.
Antal inviterede vil afhænge af Covid-19 situationen.

Forbrugsprocenter gennemgås. Ved 41,66 % af året gået
ligger forbrugsprocenten på 43 %. Gennem ikke
indkomne refusioner forventes der balance.
Børnehaven:
Det har været en positiv oplevelse med de mange timer
udendørs og med nærvær til børnene. Varde Kommunes
delebus har været ved Starup Børnehave hvilket har givet
gode ture med børnene ud i nærområdet. Busordningen
giver nogle gode og positive muligheder.

Skolen: Oplevelsen fra lærerne under nødundervisningen
er meget positiv. Mange elever trives med at være mere
udenfor. Eleverne arbejder koncentreret med de opgaver
der stilles, og de har god energi til hele skoledagen.
Klasseopdelingen som også gælder i frikvartererne
bidrager positivt til sammenholdet i klasserne, og der
opleves meget få konflikter.
17. Eventuelt

