Referat for møde i Fællesbestyrelsen
17. august 2021 kl. 17.00 – 19.00 Starup Børneby - Personalestuen
Mødedeltagere: Walther, Vibeke, Mette, Kenneth, Sanne, Michaela, Egon, Lykke, Johnny,
Rikke, Carsten,
Afbud: Susanne og Henriette
1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Lektiepolitik
Lektiepolitikken er senest redigeret i
foråret 2019.

Vi har i dette skoleår valgt at forkorte skoledagen for
alle elever og derfor drøftes forkortelsens betydning
for vores lektiepolitik.



Eventuelle rettelser og
tilpasninger af lektiepolitikken
som følge af afkortelsen af
skoledagen drøftes

Rammerne i lektiepolitikken giver gode muligheder
for at tilpasse lektiemængden til den kortere
skoledag. Det vurderes derfor ikke nødvendigt at
ændre lektiepolitikkens rammer omkring mængden af
lektier.
Lektiepolitikken medtages og italesættes af
fællesbestyrelsesmedlemmerne på forældremøderne.

3.

Niveau for elevplaner i skoleåret 202122
Politisk aftale pr. 1. juni 2021 om
”Fagligt løft (30 min)


4.

Temadag for fællesbestyrelsen


5.

Drøftelse og beslutning
omkring punktet ”mulighed for
fravigelse af udarbejdelse af
elevplaner

Orientering og drøftelse om
indhold

Forældremøder

Det aftales at følge lektiemængden. Hvis der opleves
et behov i løbet af skoleåret, tager vi lektiepolitikken
op igen.
I de gældende retningslinjer for grundskolerne, er der
mulighed for at fravige kravet om elevplaner.
Fællesbestyrelsen drøfter mulighederne for at
tilpasse den nuværende elevplan og eventuelle
ændringer af den nuværende model og struktur
omkring elevplanen.
Det besluttes, at vi afprøver en reduceret model hvor
fagene dansk og matematik samt en socialstatus
indgår i elevplanen. For overbygningen medtages
faget engelsk også i elevplanen.
Temaet på bestyrelsens temadag bliver tiltaget
omkring mere idræt og bevægelse, som bestyrelsen
ønsker at følge implementeringen af.
DGI konsulent Heidi Møller kommer og laver et oplæg
for medlemmerne på dagen.
Møderne er fordelt inden sommerferien.




6.

7.

Skolekørsel


Der opleves fortsat
udfordringer omkring
skolekørslen. Ved opstarten har
der været meget tidlige
afgange i den lukkede
skolekørsel.



Forslag til behandling på
kommunens budgetseminar
om sænkelse af afstand for
kørselsberettigelse.

Status på drift i børnehaven



8.

Fordeling og indhold på
møderne drøftes
Inddragelse af forældreråd

Status på drift og arbejdet med
ny strukturplan i børnehaven
Orientering og drøftelse

Håndtering af covid-19
Bilag:
 Generelle retningslinier fra
UVM
 Varde Kommunes retningslinier
for håndtering af covid-19
 Madordningen

Der er lavet en oversigt over de emner
forældrebestyrelsen medtager på forældremøderne.
Det ønskes at inddrage klassens forældre mere i nogle
af fællesbestyrelses temaer og drøftelser i løbet af
året. I bestyrelsens oplæg på forældremøderne
nævnes disse tanker omkring mere inddragelse af
forældrene.
Der er fortsat udfordringer omkring den tildelte
skolekørsel. Ved opstarten er den lukkede kørsel er
overgået til en bus, hvilket forlænger transporttiden
og medfører tidligere afgange samt giver færre ledige
pladser. Årre Børnecenter kontaktes med henblik på
en fælles opfølgning med kørselskontoret omkring
kørselsplanlægningen.
Politisk udsendes der et forslag om ændringer af
afstandsgrænsen for hvornår elever er berettet til
skolekørsel. For 4. – 10. klasse foreslås det at
afstanden sænkes til 4,5 km.
Forslaget drøftes på kommunalbestyrelsens
budgetseminar midt september. Når skolen modtager
høringsmateriale, vil der igen blive argumenteret for
en sænkelse af afstandsgrænsen for berettigelse af
skoletransport.
Der er ansat de pædagoger og medhjælpere der skal
være i børnehaven. Strukturplanen er revideret og
tilpasset.
Personalet arbejder på at få udarbejdet et årshjul ud
fra de styrkede læreplaner hvilket bl.a. bliver temaet
på en pædagogisk lørdag d. 4/9.
De generelle retningslinjer tillader, at vi går tilbage til
den hverdag vi kender fra før corona-perioden.
Vi har Agerbæk og Starup valgt at tilrette vores lokale
retningslinjer og vi holder fortsat fast I nogle af de
procedurer og gode vaner fra under corona-perioden
omkring hygiejne og afstand.
Vi håber alle at vi meget snart kan åbne endnu mere
op og kommer nærmere en ”normal” hverdag.
Vores madordning er en af de ting der endnu ikke er
åbnet op efter corona nedlukningen.

Mere information omkring mulighederne for
madordning indhentes og punktet tages op på næste
møde.
9.

Indvielse af bibliotek og hal
Orientering om samarbejde med Varde
Bibliotek om den officielle indvielse

D. 5/11 kl. 11.00 er der indvielse af biblioteket og
hallen i Agerbæk i samarbejde med Varde Bibliotek.
Der planlægges med, at H.C. Andersen garden
kommer og laver en forestilling for eleverne.

10. Personalesituationen
 Børnehaven
 Skolen
 SFO

Børnehaven: Karen, Dorthe, Mads er kommet til.
Vi har sagt farvel til Victoria.

11. Økonomi

Gennemgang af de forskellige afdelingers forventede
resultat.



Skoleåret er startet med ro på personalesituationen.
Der er ingen nyansættelser og holdet er på plads fra
skoleårets start.

Status over forbrug

12. Nyt fra afdelingerne

13. Eventuelt

Det har generelt set været en god og rolig skolestart
hele vejen rundt.
Der planlægges en arbejdsdag i Børnebyen d. 11/9.

