
 

   
 

 

Referat for møde i Fællesbestyrelsen  
22. marts 2020 kl. 17.00 i Agerbæk 
Deltagere: 
Mette Ibsen, Carsten Drangsfeldt, Vibeke Kortegaard, Lykke Rosengreen, Sanne Pihl, Walther 
Kastaniegaard, Egon Julius, Rikke Hymøller og Kenneth Bjerre. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2.  Nyt fra elevrådet Elevrådet har arbejdet med færdiggørelsen af UMV-
handleplanen, som nu er klar til præsentation i 
klasserne. Udemiljøer som kan bruges undervisning 
og hyggeområder i frikvartererne er drøftet på det 
seneste møde. Overbygningen vil i det kommende 
skoleår gerne lave en temauge, hvor der skal arbejdes 
med udemiljøet. Elevrådet undersøger til næste 
møde, hvilke lækre udemiljøer der findes og finder 
priser på dette.  
 

3. Revidering af princip for  
Undervisningens organisering 
herunder elevernes timetal på 
hvert klassetrin, dagenes længde, 
valgfag, specialundervisning, 
klassedannelse  

 Gennemgang og drøftelse af 
udkast samt eventuel 
godkendelse.  

 Bilag vedlagt 

Princippet gennemgås og drøftes på.  
Der laves tilføjelser omkring timetal, skoledagens 
længde, valgfag og UU. Punktet færdiggøres på næste 
møde. 

4.  Planlægning af det kommende skoleår 
 

 Antal børn i alle årgange 
 Prognosetal 
 Organisering i Starup Børneby 
 Kurser i det kommende skoleår 

 
 
 

Gennemgang af elevtal for de kommende år. 
I Starup kommer der flere børn fra børnehaven ind i 
skolen, end man afgiver. 
Organiseringen i Starup med faste aldersblandede 
grupper i skolen drøftes med udgangspunkt i de cirka 
80 elever i de syv årgange fra 0. – 6. klasse. Den faste 
organisering med 0. – 2. klasse, 3.- 4. klasse og 5.-6. 
klasse giver ro på hos personalet, fordi der arbejdes i 
faste klasseteams. Elev, forældre og medarbejdere 
kender opdelingen hele vejen gennem sit skoleliv i 
modsætning til tidligere, hvor antallet af elever i 
årgangene blev styrende for organiseringen.  
Man arbejder med et årshjul på to år i klasserne, hvor 



 
 

 
 

man sikrer at komme igennem alt stof. Eleverne er 
sikret de lektioner, som de skal have i forhold til 
vejledende timetal. 
 
Opmærksomhedspunkterne er, at der ligger et større 
trivselsarbejde, da der hvert år ruller en ny halvdel 
børn ind i de samlæste klasser. Der gøres 
opmærksom på, at det kræver et større fokus på at 
ryste klasserne sammen i starten af skoleåret.  
Det kan også være en udfordring for samlæsningen, 
at 3. klasse er indskoling, og 4. klasse er mellemtrin. 
Der kan være et stort spænd fra 0.-2. klasse fagligt, 
hvilket også kræver opmærksomhed i opdelingen 
mellem de voksne i klassen. Det drøftes, at der vil 
være tale om kompromisser uanset, hvilken model 
der vælges, når man har flere årgange end klasser 
tildelt. 
 
Kurser i kommende skoleår: 
DGI mere idræt og bevægelse i skolen er et tre årigt 
projekt fortsætter i 22-23, hvor alle medarbejdere 
involveres. To-voksenordning – kursus med Dafolo 
fortsætter i 22-23 herunder hvordan vi får mest ud af 
to-voksenlektionerne.  

5. Nyt fra børnehaven 

 Status og orientering 

Tenna Duedal er startet som afdelingsleder i 
børnehaven og er godt i gang.  
Der gennemføres et Marte-Meo forløb med 
medarbejderne. 
Der ligger forældremøde den 5. april, hvor Karin Torp 
holder oplæg om hverdagens paradokserne når man 
har børn. 

6.  Ukraine 
 

 Ny lovgivning omkring 
skolebørn der kommer til DK 
fra Ukraine 
 

 Aktuel status på antal tilkomne 
børn i skole- og 
børnehavedistriktet 

 Sprogundervisning 
 Eventuel deltagelse i 

støttearrangementer 
 Lovgivning pr. 17. marts 

 
 

Der er startet to elever i Starup i Starup i dag tirsdag 
og der starter fire elever i Agerbæk på mandag. 
Eleverne undervises i basisdansk to lektioner hver 
dag. Nogle af eleverne deltager også i almenklassen. 
Der laves individuelle aftaler med de enkelte børn alt 
efter formåen og overskud til at deltage i 
undervisning. 
Vi informerer ud i de klasser, som modtager nye 
elever. 
Der tales om deltagelse i Red Barnets støtteløb for at 
samle penge til Ukraine. Bestyrelsens holdning er, at 
prioritere den nære hverdag, og så lade de store 
organisationer om at stå for indsamlinger mm. 
Bestyrelsens drøftelser tager udgangspunkt i, at de 
ukrainske børn skal opleve et frirum i skolen, hvor der 



 
 

 
 

er fokus på en almindelig hverdag og at børnene 
oplever at være en del af et børnefællesskab.  

7. Foredrag med Karin Torp 
 
 Orientering 

 

Karin Torp er blevet forhindret i den aftale dato den 
26. april. Ny dato udmeldes. 
Arrangementet kædes sammen med 
Fællesbestyrelsens årsberetning og opstillingsmøde til 
Fællesbestyrelsen. 

8.  Personaleopgørelse og status på 
medarbejdersiden 
 

Vores opgørelse over medarbejdere til det 
kommende skoleår viser, at vi samlet set går i nul 
både i Starup og Agerbæk. Vi skal således ikke afgive 
eller modtage nye medarbejdere.  
Vi har ansat Per Hedegaard Sørensen i en 
støttefunktion i skolen og i SFO-en.  

9. Økonomi 
 
 Bilag vedlagt 
 
 

Gennemgang af økonomi. Forbruget i SFO i Starup er 
højt som følge af det nye opbevaringsskur.  
 
 

10. Nyt fra afdelingerne 
 
 

Ansættelsessamtaler til pædagogstilling i Starup er 
gennemført i dag tirsdag, og der er fundet en ny 
medarbejder. 
Vi er i gang med planlægningen af næste skoleår. Der 
er gode drøftelser i gang med medarbejderne 
omkring planlægningen og fordeling af fag.  
Der har været afviklet elevfest for mellemtrinnet, som 
var en god oplevelse med glade børn. Elevfest for 
eleverne i overbygningen er under planlægning med 
elevernes udvalg. 
Sidste skoledag for 9. klasse er på grund af corona 
rykket til d. 17.06.2022 og fagrækken til eksamen er 
reduceret. 
 

11. Eventuelt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


