
 

   
 

 

Referat for møde i Fællesbestyrelsen  
8. februar kl. 17.00 – 19.00 Virtuelt  
Mødedeltagere: Rikke, Sanne, Kenneth, Walther, Egon, Henriette S, Mette, Lykke, Susanne, 
Michaela, Dan 
Fravær: Carsten og Johnny 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 
 

2.  Nyt fra elevrådet Dan Rossau 8.B orienterer om arbejdet i elevrådet. 
Ud fra undervisningsmiljøvurderingen laver elevrådet 
en handleplan for de områder, som elevrådet har 
udvalgt som fokusområder. Man har lavet mål og 
udvalgt indsatser for de områderne.  
Der er lavet indsatser omkring fælles ansvar for 
oprydning/rengøring og lavet en konkurrence hvor 
klassen sammen skal hjælpes ad omkring rengøringen 
i lokalerne og på gangene. 
Støj i klasserne er også drøftet. Der er enighed om, at 
det er et fælles ansvar fra alle elever at mindske 
støjen og uroen i timerne.  
Temperaturerne i klasserne er drøftet. Der har været 
en dialog med Henrik servicelederen, og han er 
inddraget i temperaturudfordringerne. 
 
Skovområdet ved kartoffelcentralen tæt ved skolen er 
drøftet, da dette jord muligvis snart overtages af 
Varde Kommune. Elevrådet har ikke umiddelbart et 
ønske om at området skal indrettes som opholds-
/samlingssted. 
 

3. Revidering af principper for 
Fællesarrangementer for elever i 
skoletiden, lejrskoleophold, 
udsendelse i praktik mv. 

 Gennemgang og drøftelse af 
udkast samt eventuel 
godkendelse. Bemærk 
placering af lejrskoler 
 

 Bilag vedlagt 
 

Bestyrelsen drøfter fordele og ulemper ved 
lejrskolernes placering herunder i hvilket klassetrin 
lejrturen til Bornholm bør ligge.  
Det drøftes, at en ændring vil skulle koordineres med 
Årre Børnecenter. 
Bornholmerturen har grundet corona var placeret 
som en opstartende tur i 7. klasse. Dette har været en 
god måde at ryste de nye klasser sammen på.  
Der er dog fortsat også gode argumenter i at have 
turen liggende med den nuværende placering i 6. 
klasse.  
Det drøftes om den nuværende almindelige 
opstartstur i 7. klasse med en overnatning kan 
udvides til to overnatninger. Der laves dialog med 



 
 

 
 

personalet omkring placering og antal dage i 7. 
årgang og formålet hermed. 
Der laves enkelte justeringer og præciseringer af 
princippet og herefter er princippet for  
lejrskoleophold, godkendt.  
 

4.  APV 2021 
 

 Gennemgang og drøftelse af 
arbejdspladsvurderingen 

 Gennemgang og drøftelse af 
handleplanen for 
arbejdspladsvurderingen 

 Bilag vedlagt 
 

Den obligatoriske arbejdspladsvurdering blev 
gennemført i efteråret. Varde Kommune 
gennemfører APV hvert 3. år. 
Undersøgelsens resultater og handleplanen blev gået 
igennem på mødet. Det anføres at arbejdsmiljø er en 
løbende proces, hvor man ikke udelukkende baserer 
sine indsatser på, hvad en APV fortæller hvert 3. år. 
Situationer og ting der opstår i arbejdsmiljøet 
opfanges og løses løbende. 
 

5. Nyt fra børnehaven 

 Status og orientering 

Børnehavens kommende leder Tenna Rude Duedal er 
ansat pr. 1. marts. En operation udsætter hendes 
start til 15. marts. 
Vi er i disse dage ramt af Corona blandt både børn og 
voksne, men forsøger at opretholde den kendte 
hverdagsstruktur.  
Forældrerepræsentanter påpeger, at der generelt 
virker mere roligt i børnehaven, hvilket blandt andet 
medvirker til en mere rolig aflevering om morgenen. 
 

6.  Coronahåndtering 
 

 Seneste retningslinjer og tiltag 
 Drøftelse 
 Bilag vedlagt 

 

De nye retningslinjer giver mulighed for at lave lokale 
løsninger ift. hverdagen. Derfor har vi valgt, at 
fortsætte den nuværende linie.  
Der laves en status sidst i uge 6, hvor vi med 
udgangspunkt i smittetallene afgør, om der skal åbnes 
yderligere op. 
Den kommende åben skole dag den 1. marts vil ikke 
finde sted. Der vil komme en eller to nye åben skole 
dage i indeværende skoleår.  
 

7. Foredrag med Karin Torp 
 

 Orientering om placering og 
indhold den 5. april og 26. april 

 
 

D. 5. april er der forældremøde i børnehaven hvor 
Karin Torp afholder foredrag.  
Herefter afholdes almindeligt forældremøde.  
 
D. 26. april er der opstillingsmøde til det kommende 
bestyrelsesvalg, og her vil Karin Torp gerne lave et 
dobbelt foredrag på skoledelen.  
Forslaget er, at 0.- 4.kl. afholdes først – herefter 
opstillingsmøde – slutteligt foredrag for 5.-9.kl. 
 
 



 
 

 
 

8.  Jordstykke ved kartoffelcentralen på 
Debelvej  
 

 Skolen er blevet spurgt, om vi 
ønsker at kunne benytte noget 
af dette område, såfremt det 
lykkes Varde Kommune at købe 
det. Herunder at vi bidrager 
med betaling til vedligehold 

 Drøftelse og tilkendegivelse 
 

 Bilag vedlagt  
(Omhandler Felt 32d) 

Der er drøftelser i gang omkring det stykke jord, der 
ligger bag ved den gamle kartoffelcentral og grænser 
op til skolen. Skolen er blevet spurgt, om det er et 
jordstykke, som skolen kunne tænke sig at benytte. 
 
Fællesbestyrelsen drøfter benyttelsen af jordstykket 
herunder den opgave der ligger i mere tilsyn med et 
større areal samt vedligehold og udgifterne hertil. 
Ledelsen drøfter omkring muligheder og 
begrænsninger med medarbejderne. 

9. Økonomi 
 
 Driftsbudget 
 Regnskab 2021 
 Bilag vedlagt 
 
 

Driftsbudgettet og Regnskab gennemgås og 
godkendes.  
 

10. Nyt fra afdelingerne  
 
 

Starup: Det nysammensatte SFO-team er kommet 
godt fra start og er ved at finde fodfæste og kommer 
med en god energi og lyst til at udvikle SFOen og 
sætte hver deres præg på dagligdagen. 
Agerbæk: ledelsen har været rundt i de forskellige 
klasseteams og to-voksenordningen har været 
drøftet. Det er tydeligt, at både og børn og voksne 
sætter pris på, at der er bedre normering i klasserne.  
Cykelskurets byggetilladelse er kommet og byggeriet 
skal snart sættes i gang. Der afventes svar fra 
forvaltningen omkring den sidste del af økonomien. 
 

11. Eventuelt 
 

Tilbagemelding omkring elevplaner. Der er et behov 
for at elevplanens kategorier forklares tydeligere for 
forældrene for at højne forståelsen af vurderingerne i 
planen. 
Det drøftes, om vi på et kommende møde skal have 
et punkt omkring bestyrelsens rolle i mødet med de 
andre forældre. 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


