
 

   
 

 

Referat for møde i Fællesbestyrelsen  
13. december Personalestuen i Agerbæk 
Mødedeltagere: Johnny, Egon, Henriette, Mette, Vibeke, Dorthe, Kenneth, Carsten, Susanne, 
Walther, Sanne, Lykke 
Fravær: Rikke 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2.  Nyt fra elevrådet (15 min) 

 Ønske om overdække 
 Indvielse af cykelskur og 

hængekøjer 
 Solfilm monteret 

Elevrådet orienterer om den kommende indvielse af 
cykelskuret, som vi venter med til cykelskuret er helt 
færdigt med lys og tv-overvågning. Elevrådet har 
besluttet, at der til indvielsen skal serveres pølser og 
brød.  
Der er opsat hængekøjer, men de er ikke taget i brug 
endnu, da ibrugtagningstilladelsen endnu ikke er 
modtaget. Den indvies sammen med cykelskuret. 
Elevrådet har gjort opmærksom på lokaler, der er 
særligt varme om sommeren og derfor blev en pulje 
ansøgt om udskiftning af sydvendte ruder. Der er nu 
solfilm på alle disse vinduer. 
 
Elevundersøgelse: 
Elevrådet har testet elevspørgeskemaer omkring 
indsatsområderne to-voksen ordning, mere 
bevægelse i undervisningen og undervisningens 
kobling til verden udenfor skolen. 
 
Ønske om overdække: 
Mellemtrinnet har foreslået overdække, da de gerne 
vil have et udendørs sted, man kan opholde sig i 
frikvarteret og arbejde i lektionerne – også når det 
regner.  
Forskellige muligheder er drøftet med elevrådet og 
skal undersøges nærmere. Der er forslag om løsninger 
i tilknytning til skolebygningen og selvstændige 
overdækninger.  
 

3. Evaluering af skolekor (10 min) Anette Feddersen samarbejde med vores eksterne 
underviser fra Musikskolen var nyt denne gang, men 
har været en god oplevelse for alle parter. 
Koncerterne forløb godt i skolen, kirken og på 
plejehjemmene. Kordeltagerne var stolte, da 
koncerterne var gennemført.  
Det drøftes, om der kan og skal reklameres bredere 



 
 

 
 

ud omkring kirkekoncerterne, så flere får mulighed 
for at nyde oplevelsen i kirken.  
Det aftales, at børnene fra børnehaven i Starup 
inviteres med over til koncerten næste gang. 
 

4. Nyt fra børnehaven (15 min) 

 Status og orientering 
 Uanmeldt tilsyn – 

tilbagemelding 
 Prognosetal 

Der er travlt lige nu pga. jul og december måned. 
3.-4. klasse har været forbi i dag, for at gå Lucia for 
børnene. Der har været julefrokost i sidste uge og 
samme dag fandt man julemanden og vækkede ham. 
På tirsdag går børnehaven i kirken efterfulgt af 
æbleskiver og saft i sognehuset. 
 
Uge 2 har børnehaven hygiejne uge. 
I januar er der også en pædagogisk lørdag, hvor der 
skal arbejdes med den nye styrkede læreplaner, hvor 
evaluering er et særligt fokuspunkt. 
 
Der var uanmeldt besøg af tilsynet d. 11. november, 
hvorefter der blev afholdt evaluerings- og 
opsamlingsmøde i starten af december med 
deltagelse af ledelsen og forældrerepræsentanten 
Dorthe Clemensen. På baggrund af tilsynet og 
opfølgningsmødet er der udarbejdet en tilsynsrapport 
Den samlede vurdering omkring børnehaven og 
pædagogikken er positiv og den tilsynsførende ser en 
god omgangstone og pædagogik i børnehaven.  
Forældrene kan tilslutte sig, at der kan mærkes en 
positiv udvikling i børnehaven. 
 
Prognosetal: 
De reelle børnetal er lidt lavere end prognosetallene. 
Der er født færre børn, hvilket får betydning 
fremadrettet og vi skal derfor være opmærksomme 
på den kommende tildelte økonomi og 
ressourcetildeling.  

5.  Cykelskur og cykelsti (10 min) 
 

 Seneste nyt 
 Indvielse af cykelskur 

 

Cykelsti – det er på trapperne med informationer 
med dette. Forvaltningen er på vej med en tidsplan. 
Bestyrelsen spørger, om der kan gøres noget for at 
speede processen op. Det aftales, at vi henvender os 
til Vej og Park, hvis der ikke ligger en tidsplan, når vi 
vender tilbage fra juleferien. Dette eventuelt i 
samarbejde med det lokale udviklingsråd. 
Placeringen og benyttelsen af vores nye cykelskur 
bliver først optimal, når den nye sti ned til skolen kan 
tages i brug. 

6.  Skole- og Børnebysudviklingsplan (10 
min)  

Vi drøfter, hvad vi kan bruge elevernes stemme og 
opfattelser af tiltagene på skolen til of hvilken viden 



 
 

 
 

 
 Spørgsmål til elever om 

indsatsområder 
 

 Spørgsmål til personale om 
indsatsområder 
 

det giver os. Det planlægges at spørge indenfor to-
voksenordningen, bevægelse og undervisningens 
kobling med verden udenfor skolen. Det planlægges 
at være for 4. – 9. klasse og at gennemføre 
spørgsmålene mere end en gang om året, så man kan 
se om der er udvikling.  
Vi påtænker at påsætte et kommentarfelt efter hvert 
spørgsmål. 
Det blev synligt ved testrunden med elevrådet, at 
kommentarerne til spørgsmålene giver god og nyttig 
viden. Systemet Klassetrivsel kan benyttes til at 
gennemføre undersøgelsen. 
Spørgsmålene til eleverne følges op med tilsvarende 
spørgsmål til de voksne. 
Det kan eventuelt være nødvendigt også at have 
spørgsmål af mere social karakter omkring arbejdet 
med to-voksenordningen, da nogle af disse timer også 
benyttes til socialt arbejde i klasserne. 
 

7. Økonomi (10 min) 
 

 Bilag vedlagt 
 Driftsbudget 2023 

 

Gennemgang af økonomisk status.  
Vi forventer at lande 2022 fornuftigt inden for alle 
budgetområder.  
Refusioner og overførsler skal medregnes i det 
samlede regnskab. 
Driftsbudget gennemgået og godkendes. 
Børnetallene i børnehaven følges af hensyn til 
ressourcetildelingen. 

8. Eventuelt 
 

Efter man i Starup har lavet faste samlæste klasser, er 
der et problem i forhold til SFO-en. Det opleves, at 3. 
klasses eleverne i højere grad vælger SFO fra. Det bør 
undersøges, om vi kan tilbyde SFO for 4. klasserne, så 
vi kan tilbyde det til hele årgangen. Dette undersøges 
med forvaltningen. 
 
Der bedes om en senere drøftelse omkring 
lektiemængden og lektiepolitikken. Der ønskes gode 
vaner omkring en passende lektiemængde og 
træningsopgaver for at blive dygtigere og for at 
klargøre til det videre uddannelsessystem. Det aftales 
at sætte punktet på til et kommende møde. 
 
Der spørges til, om det er muligt at trække nogle 
sygefraværsoplysninger ud af systemet nu, hvor vi har 
lavere temperaturer på skolen – for at sammenligne 
det med tidligere år. 

 


