
 

   
 

 

Referat for møde i Fællesbestyrelsen  
14. juni kl. 17.00 i Agerbæk 
Mødedeltagere: Karsten, Johnny, Susanne, Mette, Lykke, Michaela, Egon, Walther, Kenneth, 
Sanne, Rikke 
 
Fravær: Vibeke Kortegaard 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2.  Nyt fra elevrådet (10 min) Orientering fra elevrådet. 
Skolen er bevilget penge til, at vi nu kan komme i 
gang med cykelskuret i august 2022. Det glæder 
eleverne sig til, da det bliver godt at få cyklerne ind 
under overdække. 
 
Der har været afviklet en varslet brandøvelse, og der 
blev talt med elevrådet om, hvordan eleverne 
oplevede det. 
 
I dette skoleår har der været talt om udeområder og 
opholdssteder. Der er nu blevet valgt, at der skal 
investeres i hængekøjer, som der kan være to 
personer i. Vi skal lave en byggeansøgning til det. 
Efter anbefaling fra elevrådet er der købt nye 
udendørs bænke. 
 
Det er drøftet, om der kan laves terrasser udenfor 
klasseværelserne i overbygningen. 
 
Der holdes et afsluttende elevrådsmøde med årets 
elevråd i kommende uge, som tak for samarbejdet. 

3. Arbejdet med principper (15 min) 

 

Princip for  

skolens arbejde med elevernes 

udvikling i skolens faglige og sociale 

fællesskaber. 

 

Princip for Arbejdets fordeling blandt 

personalet 

 

Gennemgang og drøftelse af begge principper. 
Der laves tilføjelser til principperne til gennemgang og 
godkendelse ved det kommende møde. 
 



 
 

 
 

 Bilag vedlagt 
 Drøftelse, justeringer og 

eventuel vedtagelse 
 

4.  Evaluering af foredrag med Karin Torp 
og opstillingsmøde (10 min) 
 

 Drøftelse og evaluering 
 
 

I evalueringen er der enighed om, at Karins oplæg var 
godt og rummede mange gode pointer man som 
forælder kan bruge i dagligdagen. 
Det lave fremmøde drøftes herunder, om foredraget 
skal kædes sammen med opstillingsmødet eller ligge 
udelukkende som et foredrag. Opstillingsmødet kan 
have afholdt nogen fra at komme. 
Til næste års foredrag, skal vi tænke over, hvordan vi 
gør det mere attraktivt.  
Det drøftes, at indholdet godt kunne have været for 
hele skolen på én gang i stedet for opdelingen i faser. 
Det drøftes, at det alle steder svært at få folk til at 
komme til arrangementer. 
Det drøftes, om foredrag skal ligge i forbindelse med 
skolefesten. Det passer dog ikke til at børn skal sidde 
og lytte til foredrag til skolefesten, der vil derfor 
skulle tænkes anderledes omkring indretningen af 
festen, hvis det skulle ligge der. 
Til det kommende års foredrag, bør der lægges op til 
en ny drøftelse om, hvad formålet med oplægget er 
og hvor det skal placeres.  
Der nedsættes et nyt udvalg til det kommende år. 
 

5.  Åben skole (15 min) 
 

 Evaluering af form 
 Drøftelse  

   

Vi har åben skole 4 gange om året, som det er nu. 
 
Vi drøfter om det fortsat er denne form vi skal 
fortsætte med at køre. Vi ser at nogle børn forstyrres 
af sådan en dag. 
 
Man kan eventuelt lave besøg i skolen på en anden 
måde, f.eks. hvor man i den enkelte klasse holder et 
arrangement, hvor der vises ting. 
 
Som forældre vil man gerne se en helt almindelig 
skoledag. Det styrker også forældresamarbejdet i 
klassen.  Gerne info ud i starten af skoleåret. Og 
gerne info ud lidt før dagen kommer. 
 
Som underviser er det specielt, når der kommer 
mange forældre ind i klassen.  
 



 
 

 
 

Eksempelvis to gange åben skole om året vil være 
passende. 
 
Det kan med fordel ligge på forskellige datoer i Starup 
og Agerbæk. 
 
Man må gerne holde forældrene mere i hånden ved 
at beskrive, hvad der er af forventninger til forældre 
på Åben skoledagen. Gerne sendes det ud før hver 
gang. 
 
Susanne og Rikke vil prøve at skrive noget om 
forventningerne til en Åbenskoledag. 
 

6. Nyt fra børnehaven (15 min) 

 Status og orientering 
 Evaluering af forældremøde i 

børnehaven 

Der arbejdes gruppevis i børnehaven. 
Der er snart sommerferie.  
Fra uge 26 arbejdes der med, at der skal være 
feriestemning i huset. 
Der bliver afslutning med de børn der skal i skole 
efter ferien. 
Ukrainske børn vil efter sommerferien komme ud i 
aldersopdelte grupper. 
 
Tenna vores nye afdelingsleder har snart været der i 3 
måneder og kender efterhånden huset rigtig godt. 
 
Der har været besøg af konsulent og 
inspirationsoplæg om Marte-Meo forløb. Man filmer 
en situation, hvor man mangler input. Det analyseres 
og der laves mål for det fremadrettede arbejde. 
Der er fokus på, hvad der fungerer, og hvordan man 
kan gøre mere af det. 
 
Børnehavens åbenbørnehave: Her ønsker man at få 
fastlagt et tidspunkt, hvor forældrene kan komme. 
 

7.  Møderække for bestyrelsesmøder og 
deltagelse i forældremøder (10 min) 
 

 Drøftelse og fordeling 
 
 

Det aftales at datoer for bestyrelsesmøderne og 
fordeling af forældrerepræsentanter tilsendes: 
 

8. Personalesituationen (10 min) 
 

 Orientering 
 

Agerbæk: 
Har fået andet arbejde: 
WJ, LV, LS, MIC 
Barsel: 
MJ, THS 



 
 

 
 

 
KAN bliver børnehaveklasseleder.  
Vi vil gerne have en kommende klasselærer mere 
med i 0. klasse for minimere overgangen til 1. klasse. 
Det er TS der er tænkt her. 
 
Vi har flere opslag ude omkring disse stillinger 
generelt. 
Forældrerepræsentanter bedes deltage i 
ansættelsessamtalerne. 
 
Starup: 
MM har fået andet arbejde. Vi har opslag ude 
omkring det. 

9. Trafik ved Starup Børneby (15 min) 
 

 Drøftelse 
 Bilag vedlagt 

 

RH har haft møde med Veronica Holt Hansen, der er 
forælder og arbejder med trafiksikkerhed i byen. 
Der blev talt om området oppe ved skolen herunder 
parkeringspladsen trafiksikkerhed og en 
fodgængerovergang og dennes placering på 
Smedebakken.  
 
Det drøftes, at Varde Kommune skal involveres og 
inddrages i planlægningen og udførelsen. 
 
Bestyrelsen nikker til, at der arbejdes videre med 
trafiksikkerheden og muligheden for et 
fodgængerfelt. Vi synes der er et behov for at få styr 
på dette. Kommunen skal/vil tage beslutninger om 
placering af diverse ting. 

10.  Skoleudviklingsplan (5 min) 
 

 Orientering og gennemgang af 
skabelon og formål med denne 

 Bilag vedlagt 
 

Der laves en i Varde Kommune en ny måde at arbejde 
med Kvalitetsrapport. Der er udarbejdet en skabelon 
til en skole- og børnebysudviklingsplan. 
Det kommer vi til at arbejde med fremadrettet. 
Skabelonen blev gennemgået. 
Den skal ligge klar midt i september. 

11. Økonomi (5 min) 
 
 

Status uddelt og gennemgået. 

12. Nyt fra afdelingerne (5 min) 
 
 

Der er forestående skolefester i begge afdelinger.  
Der øves i disse dage fællessang. 
Der er blevet øvet diverse gymnastikopvisninger. 
Vi er så mange medarbejdere, at vi ikke behøver 
hjælp fra bestyrelsen i Agerbæk.  
Bestyrelsen kan hjælpe til i Starup. Bestyrelsen 
fordeler det selv på posterne. 



 
 

 
 

Vi glæder os i flere år til igen at kunne holde fest og 
dyrke fællesskabet på skolen. 
 
Starups mellemtrin har været på besøg på Jyllak  
(3., 4., 5. og 6. klasse). 3 personer var klar til at 
fortælle om virksomheden i 1,5 time. Det var en 
virkelig god oplevelse. 
Vi har haft besøg af DR til optagelser til børne-tv. Der 
var 300 børn til stede. DR roste eleverne for deres 
deltagelse. Det kommer i Ultra News på torsdag den 
16. juni. 
 

13. Eventuelt 
 

Tak til Michaela for den rigtige gode indsats i 
bestyrelsesarbejdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


