
 

   
 

 

Referat for møde i Fællesbestyrelsen  
1. november kl. 17.00 i Starup 
 
Mødedeltagere: Sanne, Kenneth, Rikke, Henriette Staal, Carsten, Susanne, Egon, Vibeke, 
Lykke.  
Besøg fra lærer Regitse Brorsbøl til punkt 5. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2.  Nyt fra elevrådet Egon orienterer om arbejdet i elevrådet i Starup. 
Der arbejdes lige nu med ”Det gode frikvarter”. 
Eleverne har haft gode drøftelser om hvad der 
ønskes, og hvad der skal til for at det lykkes. 
Inddragelsen af eleverne opleves at være god. 

3. Årligt dialogmøde mellem politikere 
og fællesbestyrelser 

 Orientering fra møde 

Dialogmødet var for alle skoler og Børnebyer i 
kommunen. 
Formanden for børn og læring Connie Høj og 
skolechef Kim Nielsen orienterede om 
indsatsområder og arbejdet med lokale 
skoleudviklingsplaner.  
Derefter var vi opdelt i grupper, hvor vi havde 
dialoger med forskellige udvalgsmedlemmer.  
Der oplevedes stor lydhørhed fra politikerne og 
interesse for hverdagen i skolerne og børnebyerne. 
Emner som udviklingen af to-voksenordningen, 
rekruttering og Ejendomscenteret blev drøftet. 
 

4.  Arbejdet med principper  

 Justering af princip for skole-

hjemsamarbejde 

 

 

Vi drøfter princippet og tilretter det med få 
justeringer. Herefter godkendes princippet.  

5.  Erfaringer med to-voksenordningen 
 

 Lærerberetninger om brugen af 
to-voksentimer 

 Drøftelse 
 

 
 
 

Vores lærer i udskolingen Regitse Brorsbøl gav oplæg 
og eksempler på arbejdet med to-voksen- timerne i 
forskellige fag i udskolingen. To-voksentimerne er 
blandt andet tildelt gennem understøttende 
undervisning, der lægges ind i fagtimerne. 
Regitse viste, hvordan der er arbejdet med 
stationslæring herunder, hvordan eleverne oplever 
undervisningen ved den opdeling. 



 
 

 
 

 
Når der er to eller flere voksne om planlægningen, 
udførelsen og evalueringen opleves det, at der er 
større grad af fordybelse, nysgerrighed og tid til 
undersøgelser fra eleverne.  
 
Der opleves større interaktion mellem lærer og elev. 
Generelt giver to-voksenordningen bedre 
deltagelsesmuligheder for alle elever og oplevelsen 
er, at flere elever er optaget og aktive, hvilket 
eleverne også selv giver udtryk for i eksemplerne på 
elev-feedback.  
 
Der er stor fokus på den fælles forberedelse lærerne 
imellem inden forløbene og der er lavet forskellige 
værktøjer til den fælles planlægning. 

6. Nyt fra børnehaven 

 Status og orientering 

 

Henriette fortæller om de nuværende forløb i 
børnehaven. Pt. er der cykelemne og fokus på 
trafiksikkerhed. Det er en god energigivende uge med 
et bredt samarbejde i hele børnehaven. Cykelemnet 
er et eksempel på et godt fælles emne på tværs i 
børnehaven. 
 
Årstiden er også for den gode tradition med 
lanternefesten som finder sted onsdag.  
Børnene har travlt og alle glæder sig rigtig meget til at 
byde forældrene velkommen til fest.  
Medarbejderne og ledelsen er i gang med årets MUS- 
samtaler.  

7.  Skole- og Børnebysudviklingsplan 2022  
 

 Orientering og drøftelse 
 
 

 

Vores udviklingsplan er nu færdigudarbejdet og 
tilrettet efter drøftelserne fra sidste 
fællesbestyrelsesmøde.  
Planen er et dynamisk arbejdsredskab, som vi 
løbende bruger internt og eksternt i arbejdet omkring 
skolens og børnebyens udvikling. Det opleves som et 
godt og anvendeligt redskab, som afløser den 
tidligere kvalitetsrapport.  

8. Økonomi 
 

 Orientering 
 
 

Der er nu gået 83,3 % af skoleåret.  
Det ser det fornuftigt ud i de forskellige 
budgetområder.  
Børnetallet i børnehaven følges tæt af hensyn til 
varierende tildeling alt efter børnetal.  

9. Eventuelt 
 

Carsten Drangsfeldt orienterer om arbejdet med 
jernbanestrækningen igennem Agerbæk og Tofterup 
samt samarbejdet mellem Varde Kommune og de 
øvrige kommuner.  



 
 

 
 

Der er nedsat arbejdsgrupper og det forventes, at der 
ved udgangen af 2023 ligger en plan for projektet. 

 


