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Mandag 
10. august 2020 

Kl. 17.00 – 18.45 

herefter går vi på 

Farsø Hotel, hvor de 

afgåede medlemmer 

også er velkomne. 

Store Mødelokale, Farsø Skole 
 

AFBUD:  

FRAVÆRENDE:  

 

 Præsentation.  

1. Velkomst og gennemgang af 
skolebestyrelsens opgaver 
(17-17.15) 

Se bilag. 

2.  Konstituering af bestyrelsen (17.15-17.30) 
 

Formand: Jes Tollestrup Dalsgaard 
Næstformand: Niels Peter Jørgensen  
Kontakt person ved generelle forældrehenvendelser:  
Svend Aage Gjøe Poulsen 
Kontakt person til trivselsambassadørerne: Irene Skriver 
Nielsen 
 

3. Høringssvar budget 2021 – se bilag 
(17.30-18.00) 
 

Råderum 
It vejleder: Vi tror ikke det kommer til at være den store 
ændring for os – godt det er en skole person, som kender det 
indefra. 
Fokusklasse: skal fortsat sikre sig, at der kun kommer 12-14 
elever i hver klasse.  
0,9 % rammebesparelse: Det kunne være ønskeligt at 
politikkerne tager ansvar, og udpejer de områder der skal 
spares væk.  
 

Ønsker: 
Elevråd: ingen kommentar 
Drengenes faglige trivsel: Meget ukonkret – kan frygte at det  
bare bliver øk konsulent løn. 
Pigernes sociale trivsel: Meget ukonkret – kan frygte at det  
bare bliver øk konsulent løn. 
Bus: Det er et dårlig forslag. Vi støtter de lokale busser. 
Corona erfaringer: Lad de 0,9% være på skolerne – og lad 
den enkelte skole arbejde med corona erfaringerne.  
Ledelse i dagtilbud – LBO:  
Indskolingsmodel: overordnet positiv over forslaget, men det 
bliver taget af den besparelse på de 0,9% 
Censor på vandhaner: Det har vi allerede – ingen kommentar 
Legepladser: det er et lille beløb, når man tænker hvad 
legepladser koster. 
 
Generelt: Brug interne arbejdsgrupper, i stedet for konsulenter 
– og slet besparelserne. 
 

4. Invitation til dialog kaffe 15/9 2020 fra kl. 
16-18. (18.00-18.10) 
 

Berit laver indbydelsen. Skolen sørger for kaffe og brød. 

5.  Fordeling af forældremøder. 0. 4. og 7. 
årgang (18.10-18.20) 

0. årgang: 2/9 kl. 17-19 Sara og Karen  
4. årgang: 9/9 kl. 17-19 Jes & Svend Aage 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
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 7. årgang: 25/8 kl. 17-19. Niels Peter & Berit 
A-klasserne: Irene.  

6. Eventuelt (18.20-18.35)  Der skal laves et overleveringsmøde mellem Louise, 
trivselsambassadørerne, ledelsen og Irene – Dorthe 
indkalder. 

 Indvielsen af Pluto bliver desværre kun for det politiske 
udvalg og håndværkere, grundet corona. 

 De nye tider i skoleboden, prisliste og klippekort skal 
på hjemmesiden.  

 Slette dagsordner og referater 2018-2019.  

 Opdater skolens bestyrelse. Opdater elevrådet. 

 Der arbejdes fortsat på komme gå modulet i Aula. 
 

 
 

7. Info fra skolebestyrelsen til forældre.  
18.35-18.40 
 

 Konstituering 

 Vi har udarbejdet høringssvar til  budget 2021 

 Info om dato for dialogkaffe og en beskrivelse af hvad 
der er skolebestyrelsens tanker med dialogkaffe. 

8.  Punkter til næste møde den 15/9 2020 
 

Hjemmesiden. 
Se P- parkeringsplads og holde mødet i Pluto. 
Trivselsambassadørene 
Prisliste på skolebod – kan den gøres fleksibel, så den passer 
til klippekort?  
Gennemgå ordblindepolitikken.  
Opsamling fra dialogmøde. 
 

9.  Oplæsning af referat.  
(18.40-18.45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommer frokost for afgåede og ny bestyrelse fra kl. 18.45-20.00 


