
 

   
 

 

Referat for møde i Fællesbestyrelsen  
14.12 2021 kl. 17.00 – 19.30 Agerbæk Skole  
Mødedeltagere: Mette, Johnny, Kenneth, Henriette, Walther, Egon, Rikke, Vibeke, Lykke, 
Sanne 
Afbud: Michella, Susanne, Carsten 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
 

2.  Nyt fra elevrådet (10 min) Clara fra 9. A orienterer om elevrådets arbejde. 
Ekskursion til København og Christiansborg – 
Elevrådet var i folketinget og fik et oplæg af et 
folketingsmedlem. Politikeren forklarede eleverne, at 
han ville råde de unge mennesker til at have et 
fritidsjob og/eller deltage i fritidsaktiviteter i 
foreninger. 
Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelsen – 
Elevrådet har bearbejdet undersøgelsen på de 
seneste møder og har udvalgt områder, som 
elevrådet gerne vil arbejde videre med.  Områderne 
er ”Jeg synes der er rent på skolen”, ”Bliver du 
forstyrret af larm i timerne” og ”Er du tilfreds med 
temperaturen i klassen” Elevrådet påbegynder 
arbejdet med at lave en handleplan for områderne.  
Elevrådets vurdering er, at eleverne kan/skal tage 
større ansvar for oprydning, så rengøringspersonalet 
kan koncentrere sig om rengøringen. 
Forstyrret af larm i timerne. Elevrådet vurderer at 
snakken breder sig, når nogle elever bliver færdige 
med deres opgaver.  
Temperaturen – Om vinteren er nogle lokaler kolde 
og om sommeren er lokalerne meget varme. Vi 
ønsker stabile temperaturer hen over hele året. 
Cykelskur – Der skal etableres et nyt cykelskur og 
elevrådet har drøftet placering. Der ønskes færrest 
mulige elever på Debelvej. Cykelskuret ønskes derfor 
placeret for enden den kommende sti, der forbinder 
Jernbanegade ned til skolen.  

3. Revidering af principper for Skole-
hjemsamarbejdet & 
Underretning af hjemmet om elevens 
udbytte af undervisningen (15 min) 

Skole/hjem-samtaler: 
Der er spørgsmål til at pædagogerne deltager i 
skole/hjem-samtalerne i 0.-3. klasse. Det ønskes at 
tilføje at relevante pædagoger kan deltage i 4. – 9. 
klassetrin. 



 
 

 
 

 Gennemgang og drøftelse af 
udkast samt eventuel 
godkendelse 

 Bilag vedlagt 

I år afprøves en ny form til skole/hjem-samtalen og 
forældrene har indtil videre opfattet dette meget 
positivt. Det har givet gode ligeværdige samtaler hvor 
barn og forældre er kommet mere til orde. 
Forældrerepræsentanterne fortæller at det også har 
givet samtaler i familien inden mødet. Det opleves 
positivt, at eleven får lov at starte og få sagt sine ting, 
da der er lidt spænding forbundet med at skulle til 
samtale. 
Elevplan tilstræbes at lægges ud på Meebook senest 
en uge før mødet. 
Efter disse rettelser ser vi retningslinjerne for 
godkendt. De sendes rundt i renskrevet stand. 
Retningslinierne lægges på hjemmesiden via links. 

4.  Tidsplan for valg til Fællesbestyrelsen 
(10 min) 

 Gennemgang af forslag til 
tidsplan – eventuel vedtagelse 

 Fællesbestyrelsens vedtægter – 
Gennemgang 
 

Mette Ibsen, Johnny Pedersen og Carsten Drangsfeldt 
er på valg. 
 
Vi skal være opmærksom på stemme og ikke-stemme 
berettigede i AULA. 
 
Den vedlagte tidsplan drøftes og godkendes. 
Opstillingsaften foreslås i sammenhæng med foredrag 
med Karin Torp. 
Det vedtages at afholde to opstillingsmøder.  
Èn i børnehaven i Starup, og én for skoledelen. 
Det aftales at gå i dialog med Karin Torp om oplæg og 
indhold i foredrag. Der arbejdes videre med 
datopåsætning. 
Vi kan evt. bruge forældrerådene til at få folk af huse 
til dette arrangement. 
 
Den kommende daglige leder drøftes som deltager af 
Fællesbestyrelsens møder. 

5. Nyt fra børnehaven (10 min) 

 Status og orientering 

Orientering om opstartet og stoppet medarbejder. 
Ny medarbejder Jette starter 1. januar. 
 
Der laves en mentorordning til nyansatte, hvor en af 
de ansatte tager hånd om den nye kollega. Den nye 
medarbejder er føl i den første uge. I uge to har man 
egne mødetider, men mødes med sin mentor. 
 
Karoline stopper efter 1,5 år som vikar. Hun stopper d 
Kasper er kommet ind som ny vikar i stedet for. Han 
påtænkes at gå ind i den faste stilling i SFO-en, 
suppleret med vikartimer. 
 



 
 

 
 

En medarbejder er gravid – der findes en afløser i 
foråret. 
Helene starter op igen til januar. 
 

6. Ledelsesorganisering i Starup Børneby 
(20 min) 
Leder af SFO og børnehaven i Starup 
Stefan Lillelund har sidste arbejdsdag 
den 31. januar. Fordelingen af de tre 
områder skole, SFO og børnehave 
ændres til, at RH bliver leder for skole 
og SFO. 
Der søges en afdelingsleder til 
børnehaven i en kombineret stilling 
med ledelsestid og tilsynstid i 
børnegruppen. 
 

 Drøftelse om ændring af 
ledelsesorganisering 

 Dette skal vi være 
opmærksomme på  

 

Stefan stopper den 31. januar 2022. 
Ved den lejlighed ændres organiseringen, så vi får en 
daglig leder i børnehaven, som også skal have timer 
på gulvet. Ledelsestiden bliver 14 timer. 
 
Rikkes opgaver udvides således at hun bliver leder for 
skolen og SFO-en. Det giver fuldtidsledelse til Rikke. 
 
Bente Poulsen – sekretær - vil fortsætte med at klare 
nogle af de administrative opgaver i børnehaven, så 
børnehavelederens primære opgaver bliver 
pædagogik og personaleledelse. 
 
Som udgangspunkt inviteres den daglige leder med til 
fællesbestyrelsesmøder ved relevante punkter. 
 
Nedsættelse af ansættelsesudvalget. 
Michaela Lindblad tilbydes en plads.  
Desuden deltager Lykke Rosengreen og Mette Ibsen. 
Anette Brodde deltager også i ansættelsesudvalget.  
 

7.  Coronahåndtering (10 min) 
 

 Håndtering af Varde 
Kommunes lokale retningslinier 
 

Varde Kommune er igen kommet over de kommunale 
grænseværdier. De kommunale retningslinier 
genindføres derfor på kommunalt plan. Det får ingen 
betydning for os, da vi valgte at fortsætte med 
retningslinierne. 
 
Eleverne fra i morgen sendes hjem til 
fjernundervisning med nødundervisning fra og med 
den 15. december til og med den 4. januar. 
 
Vi har prioriteret de boglige fag i denne periode. 
Forlænges perioden vil fagrækken blive udvidet til 
også at gælde de praktisk-musiske fag. 
 

8. Foredrag med Karin Torp (10 min) 
 

 Drøftelse om placering, indhold 
og eventuel opdeling af 
målgrupper og dermed af 
indhold 

 Forslag om forskelligt indhold 
vedlagt til gennemsyn 

Indholdet i foredrag med Karin Torp blev drøftet 
under punkt 4. 
Det foreslås, at Karin Torp kunne lave et lille filmklip 
som en appetizer til foredraget. Det ønskes at 
foredraget tilpasses de forskellige aldersgrupper, som 
børnebyen og skolen dækker over. Derfor arbejdes 
der videre med to forskellige oplæg til hver sin 



 
 

 
 

målgruppe. Mette og Kenneth går i dialog med Karin 
Torp omkring dette. 

9.  Gårdvagtsordning (10 min) 
 

 Drøftelse om 
gårdvagtsopgaven 

 Drøftelse om antallet af 
gårdvagter 
 

Gennemgang af tilsynsplanen for gårdvagterne 
herunder antal af gårdvagter og proceduren for 
vikardækning ved gårdvagt.  
Problemstillinger i forhold til børns leg og eventuelle 
konflikter drøftes – herunder synligheden og rollen 
som gårdvagt.  
Det drøftes, at det kan være forskelligt, hvornår en 
gårdvagt griber ind, men at det sker ud fra en 
pædagogisk vurdering i situationen.  
Generelt er tilsynsopgaven som gårdvagt at hjælpe 
børnene til at have et godt frikvarter.  
Vi drøfter også den voksnes rolle omkring børnenes 
aktiviteter herunder hvor meget støtte man som 
gårdvagt skal give børnene inden og undervejs.  
Frikvarteret er også en mulighed for 
relationsopbygning for gårdvagten med børnene. Der 
kan dog opstå problemer på steder hvor der ikke er 
en gårdvagt, fordi gårdvagten er et andet sted på sin 
runde. Her tales der med børnene om at finde den 
voksne i den gule vest. 
I coronaperioden med retningslinier er børnene 
opdelt i områder, hvor en voksen typisk har opsyn 
med to zoner.   

10. Økonomi (5 min) 
Forbrugt tid 93,7 % af året (071221) 
 
Forbrug økonomi 
Agerbæk Skole 90,3 % 
Agerbæk SFO 77,2 % 
Agerbæk Juniorklub 67,5 % 
Starup Skole 90,7 %  
Starup SFO 94,9 % 
Starup Børnehave 92,43 % 
 
 

Der har i efteråret været stigende udgifter til 
inklusionsopgaver. 

11. Nyt fra afdelingerne (5 min) 
 
 

SFO i Starup. Line starter 1. januar. Hun har dog 
allerede været der nogle timer i december. Line, 
Kasper og Anne kommer til arbejde sammen i SFO-en. 
Der afsættes ugentlig mødetid til SFO-gruppen med 
deltagelse af Rikke. 
Personale: CB er sygemeldt 
Cykelskur: 
Carsten, Johnny og Kenneth har arbejdet med  
cykelskurets placering. Den er nu placeret til højre for 
trappen der fører ned fra Jernbanegade. Placeringen 



 
 

 
 

er blevet muligt da afstanden til skel nu er ændret fra 
5 meter til 2,5 meter. Byggetilladelsen er nu lavet. 
Der tages priser hjem fra håndværkere i disse uger. 

12. Eventuelt 
 

 

 

 

 

 

 


