
 

   
 

 

Referat for møde i Fællesbestyrelsen  
18. maj 2021 kl. 17.00 – 19.00 Virtuelt 
Mødedeltagere: Vibeke, Mette, Henriette Staal, Lykke, Kenneth, Johnny, Rikke, Michaella, 
Susanne, Walther, Carsten, Egon, Sanne 
Elev: Simon 9.a 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2.  Nyt fra elevrådet (10 min) 
 

 Orientering fra og drøftelse 
med eleverne fra det ældste 
elevråd  
 

Simon Olesen fra 9.A orienterer. 
På sidste elevrådsmøde blev der talt om 
tilbagevenden til skole alle dage. Det er positivt at 
være tilbage på skolen hver dag igen. Det er dejligt at 
møde kammeraterne hver dag. Det er lettere at få 
hjælp fra lærerne og eleverne synes der er bedre 
muligheder for at lære på denne. Eleverne giver 
udtryk for at det er dejligt at få en fast rytme i 
hverdagen.  
De kortere skoledage synes eleverne godt om. Der er 
mere energi imens man er i skole. Der er også mere 
energi til at lave lektier, når man kommer hjem. 
Elevernes valgte borde og stole til aulaen er nu 
kommet. Fliseområdet til udendørs bordtennis og 
tecball bord anlægges i denne måned.  
 

3. Skoleårets planlægning (15 min) 
 

 Orientering og drøftelse 
 Nyt om fagfordeling 
 Mere idræt og bevægelse 
 Kurser for personalet 
 Idrætstalentlinie ved ASF 

 
 

Agerbæk: 
Fagfordelingen er færdig. Der er kommet gode input, 
undervejs fra medarbejderne, hvilket har hjulpet 
processen. 
WK og SP tager på skemalægningsworkshop på 
tirsdag og onsdag, og forventer at komme hjem med 
færdige skoleskemaer. 
Starup: 
Fagfordelingsudspil er lavet, og nu skal dette kigges 
igennem for eventuelle justeringer. 
 
Der er samarbejde med børnehaven omkring et 
årshjul mellem børnehaven og skolen. Der har været 
møde, og et udvalg er etableret, for den videre 
planlægning. Ex. Vil man gerne lave en 
legedag/idrætsdag i det kommende år. 
 
Vi har udfordringer med at få den store mængde 
idrætstimer ind i hallen. Vi får muligvis behov for at 



 
 

 
 

købe os ind i Helle Hallen med nogle hold. 
En ringetidsændring overvejes, så man kan komme til 
at få flere moduler med to lektioner. Det kan give 
udfordringer i udskolingen omkring mange lektioner 
efter 2. pause. 
Forældrene udtrykker at det vil være okay at bokke 
Helle Hallen, når det hænger sammen med, at skolens 
egen er benyttet fuldt ud.  
 
Idrætstalentlinjen: 
Idrætstalentlinien oprettes om fodboldtalentlinje 
igennem Team Helle FC. Der er en del aftaler, som nu 
hurtigt skal falde på plads mellem Helle FC og skolen. 
Team Helle FC har lavet en fælles ansøgning fra 
Næsbjerg og Agerbæk omkring Talentlinjen. 
 

4. Status på drift i børnehaven (20 min) 
 

 Status på drift og arbejdet med 
ny strukturplan i børnehaven 

 Orientering og drøftelse 
 
 
 

Sidst vi havde møde, var den nye strukturplan lige 
blevet rullet ud. Nu har det kørt i længere tid, og i går 
evaluerede personalet planen. På trods af lidt svære 
betingelser på grund af fravær kan der mærkes en 
positiv forskel i hverdagen med den nye struktur. 
Medarbejderne byder godt ind i opgaven. Det er 
positivt at mærke medarbejdernes gejst og vilje til at 
få tingene til at lykkes. 
Forældrene giver udtryk for at kunne mærke, at der 
sker noget godt i børnehaven og at 
strukturændringen begynder at kunne mærkes. 
Det drøftes hvordan og hvem der varetager 
støttetimer. Det kan både være eksternt og internt 
personale. Lokalt er der tale om, at mernormeringen 
anvendes af det kendte personale. 
 

5. Personalesituationen (5 min) 
 

 Børnehaven 
 Skoledelen 
 SFO 

 

Der er en stilling opslået en stilling som pædagog i 
børnehaven. 
BS går på pension med udgangen af dette skoleår.  
Der skal ikke ansættes personale. 
 
 

6. Temadag for bestyrelsen (15 min) 
 

 Datofastsættelse 
 Nedsættelse af 

planlægningsudvalg 
 

Der nedsættes et udvalg, som kommer med 
datoforslag og udkast til indhold. 
Mette, Vibeke, Michaela og Kenneth 
Obs på forældrearbejdsdag i Starup d. 11. september 

7. Nyt om byggeri (15 min) 
 Orientering og drøftelse 

 Fuger udskiftes lige nu ved indgangen ved p-
pladsen. 



 
 

 
 

 Nyt cykelskur i Agerbæk 
 Gulv-loft vinduer på 

mellemtrinnets fløj i Agerbæk 
 Udvidelse af skolegården i 

Agerbæk 
 Asfaltering ved 

parkeringspladsen i Agerbæk 
 Nyt skur til opbevaring i Starup 

 

 Fortælletrappen i aulaen afventer linoleum. 
 Cykelskuret er der bevilliget penge til. Der er 

ved at blive lavet en byggeansøgning og 
tegninger. Team Ejendomme er på denne 
opgave. 

 Mellemtrinsgangen – der er bevilliget penge 
til fire gulv til loft vinduer, som er bestilt. 

 Pumptrackbane har fået bevilliget fliser som 
underlag. Elevrådet har valgt, hvilken bane 
der ønskes. 

 Der er bevilliget penge til maling af vægge og 
døre i kælderen. 

 Starup har sendt byggeansøgning til opførelse 
af det nye skur ved SFO. 

 Der laves forskønnelse med planter og 
siddemiljøer ved græsområderne foran 
skolen i Starup. 

 
Forældrene gør opmærksom på at slitage i 
børnehaven begynder at kunne ses. Maling og 
vedligehold kan med fordel ansøges. Team 
Ejendomme, som varetager vedligehold kontaktes 
omkring dette. 

8. Afvikling af Lejrskoler 2021 (10 min) 
 

 Opfølgning fra seneste møde 
 

 Afvikling af lejrskoler anbefales 
fortsat aflyst 
 

 Hvordan ønsker vi at håndtere 
dette? 
 

De nuværende retningslinjer anbefaler, at man ikke 
afholder lejrskole – vi afventer nye retningslinier. 
En fælles kommunal udmelding om lejrskoler kan 
komme på tale. 
Det kan måske blive svært at finde et sted på 
Bornholm i august/september til vores nye 7. klasser, 
hvis vi skulle gå efter samme løsning som sidste år. 
 
Bornholmerture inden sommerferien vil blive med 
Corona-restriktioner herunder test undervejs. Det bør 
overvejdes, hvordan en smittet elev vil skulle fragtes 
hjem.  
En forældrebetragtning er, at det er ærgerligt for 
turens afvikling, at man ikke har kunnet glæde sig til 
dette års tur, fordi alt omkring afviklingen har været 
usikkert. Noget af turen er at glæde sig til turen og 
den fælles planlægning mellem lærere og elever. 
Det drøftes om man kan lave en anden form for 
lejrtur end Bornholm for vores 6. klasse elever i dette 
skoleår.  
 
Det drøftes at en alternativ lejrtur i starten af 7. 
klasse kan være en mulighed. Dette vil have fordelen 



 
 

 
 

af at være en udvidet ryste sammen tur for de 
kommende 7. klasser. Vi afventer de kommende 
retningslinier inden en beslutning omkring dette. 
 
I indeværende skoleår, var 7. klasses eleverne og 
lærere meget glade for at starte de nye klasser op 
med et lejrskoleophold til Bornholm. Det var en god 
måde at ryste klasserne sammen på.  
Det drøftes at placeringen af bornholmerturen 
fremadrettet bør drøftes mellem Agerbæk, Starup og 
Årre. 

9. Skolefester (15 min) 
 

 Coronasituationen gør det 
svært at planlægge og afvikle 
større arrangementer herunder 
den årlige skolefest og 
dimission. 

 Drøftelse om alternativ 
afvikling eller aflysning 
 
 
 

Vi ved endnu ikke om vi må mødes til en 
dimissionsfest, da det går ind under kategorien 
forældremøder. Vi håber meget dette ændres inden 
da, så vi kan afholde den traditionelle markering for 9. 
klasses eleverne.  
 
Skolefester i Starup og Agerbæk er lige nu ikke mulige 
at afvikle ud fra de gældende retningslinier. Det 
besluttes at vente på de kommende retningslinier for 
at se, om en nedskaleret afslutningsfest er mulig. 

10.  Økonomi (5 min) 
 

 Status over forbrug 
 

Forbrugsprocent efter april 33,3% 
Agerbæk Skole = 32% 
Agerbæk SFO = 32% 
Agerbæk Juniorklub = 11% 
Starup Skole = 34,8% 
Starup Børnehave = 36,3% 
Starup SFO = 25,7% 

11. Nyt fra afdelingerne (5 min) 
 
 

Forskønnelse af facaden i Starup er lykkedes. Der 
startes med etape 1 (hjørnet ved cykel og busskur). 
Beplantning og udeområde. Etape 2 – græsareal foran 
natur/teknik. Her kommer også ny beplantning. 
 

12. Eventuelt 
 

Repræsentanterne bedes til det kommende møde 
overveje hvilke overordnede temaer bestyrelsen 
ønsker at drøfte i det kommende skoleår. 
 
Lektiepolitikken bør gennemses pga. UU-timer der 
inddrages til Idrætslektioner på alle klassetrin. 

 

 


