
 

   
 

 

Referat for møde i Fællesbestyrelsen  
2. november 2021 kl. 17.00 – 19.00 Starup Børneby 
Mødedeltagere: Kenneth, Sanne, Rikke, Henriette, Egon, Walther, Henrikka, Lykke, Mette, 
Vibeke, Susanne, Johnny, Carsten + Maj 4. kl. og Anna 5.kl. fra elevrådet 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2.  Nyt fra elevrådet  

 Opstarten på madordning 
 Indvielse af hal og bibliotek 

Mai fra 4. klasse og Anna fra 5. klasse orienterer. 
Elevrådet har evalueret opstarten på madordningen 
samt været med til at planlægge indvielse af hallen og 
biblioteket. 
Elevrådet fortæller, at opstarten på madordningen 
har været god. Der er en god tilslutning til ordningen. 
Ca. 45 brugere om dagen.  
Maden er god og varm og der er meget at vælge 
imellem. Det er i Agerbæk klassernes elevråd, der på 
skift udleverer maden. Elevrådet oplever, at det 
fungerer godt med denne opgave. De føler, at de 
kommer til at kende flere elever på skolen ved at 
have opgaven. Der er generelt en god stemning og 
der tales godt om madordningen blandt eleverne. 
 
Fredag den 5. nov. indvies hallen og biblioteket. 
Det er aftalt, at to elever fra indskolingen skal hjælpe 
borgmesteren med at klippe det røde bånd.  
Eleverne findes ved lodtrækning. Der synges 
fællessang inden taler fra gæsterne og forestilling ved 
H.C. Andersen Paraden. 

3. Madordning – evaluering af opstart 

 Udlevering af maden 
 Antallet af brugere 
 Drøftelse 

Agerbæk: 
Ordningen har fået en god start med god tilslutning til 
ordningen. Det fungerer godt med elevrådets 
deltagelse i udleveringen af maden. Der er fra 
eleverne og deres forældre ros til maden og udvalget 
af forskellig mad. 
Det foreslås at tydeliggøre, at man kan bestille fra dag 
til dag. 
 
Starup: 
Opstarten i Starup har også været god. Der er stor ros 
til potionsstørrelsen og udvalget.  
Personalet henter maden og hjælper med at fordele. 
Der er stor ros fra eleverne. 
 



 
 

 
 

Der fortsættes med madordning fem dage i Agerbæk 
og to dage i Starup. Madordningen evalueres igen 
senere på året. 

4.  Lektiepolitik (15 min) 
 Hvordan opleves mængden af 

lektier efter vi ikke længere har 
lektiehjælp i skolen 
 

 Lektiepolitikken er tidligere i 
dette skoleår blevet tilrettet 

I dette skoleår er den understøttende undervisning 
konverteret til en forkortet skoledag med flere to-
voksen timer i de øvrige lektioner. *Den resterende 
del af den understøttende undervisning er givet til 
mere idræt og bevægelse i hverdagen.   
Det drøftes om lektiemængden i hjemmet er ændret 
og om lektiepolitikken fortsat har den rigtige ramme 
for den daglige lektiemængde.  
Lektiemængden skal være tilpasset niveauet og 
ugentlige opgaver ud over det arbejde der laves i 
skolen. Forældrene opfordres til fortsat at følge 
elevens lektiemængde og henvende sig til læreren, 
ved upassende mængder.  
Lektiemængden drøftes i Personalegruppen, for at 
sikre en passende mængde for alle elever.  

5. Nyt fra børnehaven (15 min) 

 Indførelse af ugeplan 
 Det årlige uanmeldte tilsyn 
 Status og orientering 

Ugeplan: Personalet oplever det som et godt 
arbejdsredskab. Der arbejdes fortsat på hvilken 
mængde af information der skal være i ugeplanen. 
Forældrene oplever det som værende positivt med 
det forbedrede overblik over ugens indhold.  
 
Årligt uanmeldt tilsyn: Den pædagogiske konsulent 
var på uanmeldt besøg som blev gennemført uden 
anmærkninger Der var ros til personalet for det 
generelle arbejde og håndteringen af de situationer, 
der blev observeret under tilsynet. Det bemærkes, at 
der er arbejdet med strukturen. På baggrund af 
sparring som opfølgning på tilsynet foreslås det, at 
det pædagogiske program ICDP sættes på som fælles 
tema i personalegruppen for at skabe ensartethed i 
den pædagogiske tilgang.  
 
Carsten er ansat som pædagog. Han er startet i dag 
tirsdag d. 2/11. Vores vikar Mads er stoppet pga. fast 
stilling et andet sted. Simon er i dag startet som ny løs 
vikar for Børnebyen. 
 

6. Bestyrelsens samarbejde med 
forældrerådet (15 min) 
 

 Fremlæggelse af 
arbejdsgruppens tanker  

 Drøftelse 
 

Arbejdsgruppen har afholdt et møde, hvor 
mulighederne for inddragelse af forældrerødderne 
blev drøftet.  
Formålet og forskellige temaer er blevet drøftet. 
Drøftelserne med forældrerødderne kan give udvidet 
feedback på, hvordan tiltagene bestyrelsen sætter i 
værk opleves ude i klasserne.  



 
 

 
 

Omfanget og antallet af møder drøftes. Det foreslås 
at lægge ud med et årligt møde. Dagsordenen på 
mødet kan være emner valgt af bestyrelsen, 
erfaringsudveksling imellem forældrerødderne, ideer 
og indsamling af relevante emner til fremtidigt 
bestyrelsesarbejde. Konkrete mulige emner kan være 
skole-hjemsamarbejdet - herunder forældremødet, 
skolehjemsamtalerne, kontaktformer til skolen. 
Derudover kan lejrskoler, kostpolitik og madordning, 
og lektiepolitik være relevante aktuelle temaer 
Arbejdsgruppen arbejder videre med form og indhold 
og punktet sættes på igen ved kommende møde.  
 

7.  Principper – Tilretning af disse (15 
min) 
 

 Underretning af hjemmene om 
elevernes udbytte af 
undervisningen 
 

 Skole-hjemsamarbejde 
 

Fællesbestyrelsen har en forpligtigelse til at 
udarbejde og holde tilsyn med skolens principper. 
Form og proces for den kommende revision af 
principperne aftales. 
Vi ønsker en form der er ens for alle principperne. Der 
skal være et formål samt en fordeling af 
ansvarsområder. 
På de kommende møder arbejdes der videre med 
indholdet i de forskellige principper. Udkast til ny 
version laves af arbejdsgruppe inden mødet og 
medsendes som bilag 

8. Økonomi (5 min) 
 

 Status over forbrug 26.10.21 
 

Agerbæk Skole 73.5 % 
Agerbæk SFO 64,8 % 
Agerbæk Juniorklub 44,4 % 
Starup Skole 74,0 % 
Starup SFO 68,6 % 
Starup Børnehave 73,3 % 

9. Nyt fra afdelingerne (5 min) 
 
 

Starup: 
Stilling i SFOen ude. Karoline vores vikar skal ud at 
rejse midt januar og stopper derfor i Børnebyen. 
Agerbæk: Der er terminsprøver i overbygningen. Vi 
ser frem til vores indvielse af hallen og biblioteket 
fredag og nyder at det endelig bliver muligt.  

10. Eventuelt 
 

Drøftelse om opstarten på skoleåret og mængden af 
arbejdsopgaver for personalet. Punktet fortsættes i 
forbindelse med orientering om den netop foreståede 
APV i Varde Kommune. 

 

 

 

 


