
 

   
 

 

Referat for møde i Fællesbestyrelsen  
26. april kl. 17.00 i Starup 
Mødedeltagere:  
Walther, Mette, Kenneth, Susanne, Henriette (på teams), Carsten, Johnny, Lykke, Michaela, 
Vibeke, Rikke, Sanne 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 
 

2.  Nyt fra elevrådet  Elevrådet har evalueret udskolingsfesten. Eleverne 
synes festens formål med at samle 7. – 9. klasse 
fungerede godt. Indholdet til festen var godt, og 
eleverne syntes tiden gik hurtigt. 
Elevrådet drøfter udeområderne, og hvilke 
muligheder der kan være for at skabe nogle gode 
områder og møbler man kan sidde på. Det er aftalt, at 
der indkøbes hængekøjer til området ved siden af 
multibanen. 
 

3. Revidering af princip for  
Undervisningens organisering 
herunder elevernes timetal på 
hvert klassetrin, dagenes længde, 
valgfag, specialundervisning, 
klassedannelse  
 
Princip for Adgangen til opfyldelse 
af undervisningspligten ved at 
deltagelse i undervisningen 
musik/billedskolen eller 
eliteidrætsudøvelse i en 
idrætsforening 
 

 Gennemgang og drøftelse af 
udkast samt eventuel 
godkendelse.  
 

Princippet godkendt af bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
Små justeringer i forhold til ordet ”Elite” Princippet er 
godkendt. 
 

4.  Kurser for medarbejdere det 
kommende skoleår 
 

 Kursusforløb om to-voksen-
ordningen i klasserne 

DGI i 2022/23: 
Alle medarbejdere deltager i 2 kursusgange á 2 timer. 
Det kommer til at foregå faseopdelt for at målrette 
kurset til de respektive årgange. 
Børnehavens involvering med DGI vil blive aftalt med 



 
 

 
 

 Mere idræt og bevægelse med 
DGI 
 
 
 

børnehavens leder Tenna Duedal for det kommende 
år. 
 
To-voksenordning i 2022/23: 
Skoleforvaltningen er i gang med at udarbejde 
indholdet i kommende skoleårstværkommunale 
kursus omkring to-voksenordning i samarbejde med 
Dafolo. Lokalt ser vi frem til dette, da det nuværende 
kursus er godt. Da vi har mange to-voksentimer 
opleves det som et relevant emne at afvikle fælles 
kommunalt kursus i. 
 
Andre kurser: 
Medarbejderne kan også melde sig til andre relevante 
småkurser. Det prioriteres at involvere sig i færre 
forskellige slags kurser ud fra devisen om få indsatser 
men højt fokus i det vi involverer os i. 
 

5.  Benyttelse af ressourcen til 
understøttende undervisning  
 

 Drøftelse og beslutning om 
fortsat forkortelse af 
skoledagen 
 

 Understøttende undervisning 
foldet til to-voksen ordning 
 

Gennemgang af vores disponeringer i forhold til 
mødetider og lektionsantal. 
 
Det opleves som en fordel med de kortere skoledage, 
hvor eleverne er mere friske og har mere energi til 
hele dagen.  
Ordningen med to voksne i klassen i flere lektioner 
giver bedre mulighed for at komme omkring alle 
elever. Samlet set udnyttes den forkortede dag derfor 
bedre ved kortere dage med flere voksne i 
lektionerne. 
 
Det pointeres fra forældrene, at vi har mange 
transportelever, som har en længere skoledag, fordi 
der oven i skoletiden lægges tid på transport, inden 
de igen skal afsted til fritidsinteresser eller fritidsjobs.  
 
Det vedtages at ordningen fortsætter. 

6. Nyt fra børnehaven 

 Status og orientering 
 Evaluering af forældremøde i 

børnehaven 

Børnehavens nye leder Tenna Duedal er startet og 
kommet godt i gang på arbejdspladsen. 
Der har været afhold robotuge, hvilket var en god uge 
med fine processer og produkter i børnegrupperne. 
Der er afholdt påskefrokost og påskeløb. Her skal der 
fremover gerne komme nye hjælpere til. 
Der var i lørdags fælles arbejdsdag legepladsdag, med 
mange fremmødte forældre, der hjalp til med at 
forskønne legepladsen og udeområderne generelt. 
 



 
 

 
 

Evaluering af forældremøde med foredrag. 
Foredraget med Karin Torp var både sjovt og 
tankevækkende. Der var god forældredeltagelse ved 
mødet. Drøftelserne i børnegruppen kunne godt have 
været 20-30 minutter længere. 
 
Det drøftes, om der skal være oplæg fra en 
foredragsholder på disse årlige forældremøder eller 
om vi kan lave forældremødet med oplæg fra eget 
personale. Det drøftes, at begge dele giver mening, 
og det vil være godt at veksle mellem dette. 
 
Omkring den daglige situation i børnehaven pointerer 
forældrene, at der mærkes en rigtig god fremgang, og 
det er med en god fornemmelse man kommer i 
børnehaven. 

7.  Ukrainske skolebørn og 
børnehavebørn  
 

 Status med arbejdet omkring 
de ukrainske børn 
 

På mandag starter der 4 ukrainske børn i børnehaven.  
Vores pædagog Karen bliver primær-pædagog på 
denne opgave. 
Skolen har 5 elever i Starup og 3 elever i Agerbæk. 
 
2 børn i Starup kan flydende engelsk.  
1 barn i Agerbæk har en mor der kan engelsk. 
 
I går blev der åbnet for, at undervisningen må foregå 
på ukrainsk. 
 
Vi forsøger at skabe ro og tryghed hos eleverne. 
Nogle nøjes indtil videre med 2 lektioners basisdansk 
om dagen.  Andre er begyndt at komme med ud i 
klasserne efter 10-pausen. Vi arbejder med 
individuelle aftaler fra barn til barn, alt efter hvor 
meget de kan holde til. 
 
Der er en lille pulje med centrale midler to-
sprogundervisning. Ud over dette arbejdes der på fra 
ministeriet, om der kan komme penge ud til denne 
opgave. 
 
De danske elever prøver at hjælpe de ukrainske 
elever godt i gang. De danske elever reflekterer 
meget over de ukrainske børns oplevelser og tager 
generelt rigtig godt imod de nye elever. 
 

8. Valg til Fællesbestyrelsen 
 

Opstilling til det kommende bestyrelsesvalg drøftes. 
Johnny Pedersen – gerne genopstilling 
Mette Ibsen Scherfig – gerne genopstilling 



 
 

 
 

 Opstillingsmøde 17. maj – 
tiltrædelse pr. 1. august 
 

 Gennemgang af bestyrelsens 
forretningsorden 
 

 Nedsættelse af Valgbestyrelse 
 
 
 

Carsten Drangsfeldt – venter med beslutningen 
 
Formand Mette Ibsen og medlem Carsten Drangsfeldt 
sidder med i valgbestyrelsen.  
 
Det drøftes, hvordan der bedst muligt reklameres for 
forældreaftenen. Det foreslås at benytte klassernes 
facebooksider om foredraget d. 17.05., så vi får flest 
mulige forældre med til opstillingen og foredraget 
med Karin Torp. 

9.  Etablering af cykelskur 
 

 Byggeregnskab 
 Status 

 

Byggetilladelsen er givet. Prisen på cykelskuret er 
steget som følge af stigende materialepriser. KB er 
ved at undersøge, om skolen kan tildeles midler til 
opførsel af nyt cykelskur, så skolen ikke selv står med 
hele finansieringen. Det tidligere cykelskur blev 
fjernet i forbindelse med renoveringen af skolen. 
Vi afventer svar omkring dette.  

10. Økonomi 
 
 

Økonomioversigt blev gennemgået. 
Der er pt. god balance i økonomien. 

11. Nyt fra afdelingerne 
 
 

Agerbæk – udskolingsskolefest. Der har været 
arbejdet i et udvalg af elever, lærere og ledelse 
omkring planlægning af festen. Eleverne har meldt 
tilbage, at det var en rigtig god aften, hvor man 
hyggede sig på tværs af klasserne. Modellen for 
festen tænkes genanvendt til det kommende skoleår 
med et nyt udvalg. 
Mellemtrinnet har også haft en mellemtrinsfest. Det 
var ligeledes en god aften. Der er evalueret, og der er 
småting, som man vil ændre fremover. 
SFO Agerbæk har afholdt Agerbæk har talent. Det var 
et godt arrangement med mange deltagende 
forældre og bedsteforældre. 
Der har været infomøde for kommende 7. årgang i 
Agerbæk og for kommende børnehaveklasse. 
Der har været arbejdsdag i børnebyen. Der var ca. 50 
fremmødte. Det var en rigtig god arbejdsdag, hvor 
man nåede mange gøremål og fik hygget sig i 
forældregruppen. 

11. Eventuelt 
 

 

 

 

 


