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AFBUD: Kirsten, Louise.  

FRAVÆRENDE:  

 

 Opfølgning fra sidste møde   

1.  Besøg af Max play – udeområder 

17.20-18.00 
 

Max play deltog virtuelt. De præsenterede en helhedsløsning 
af vores udeområder. 
Det kræver ikke ekstra økonomi, hvis man vil have motiver på 
faldunderlaget. 
Alle ting er holdt i vedligeholdsfri materialer. 
 
Der er inddelt i 6 områder. 
Pakour 
Lille skolegård 
A-klasserne 
Store skolegård 
Mellem Skole og Komet 
Grønnegård. 
 
Økonomi  
på område 1, 2, 3 = 261.594,00 
på område 4,5,6  =  711.750,40  
Total                    =   973.444,40 
 
Udvalget arbejder videre med, at få brugt de 200.000 kr der er 
stillet til rådighed i 2021. 
Morten vil gå i gang med at søge fonde til den resterende del 
af projektet. 
 

2.  Kort nyt: (18.20-18.40) 
a) Formanden 
b) Skoleledelsen 
c) SFO 
d) Elevrådet  
e) Andet.  

 
a) Der har været afholdt møde vedr. skolelederstillingen, med 
Anders Norup i fht til at få lavet et stillingsopslag og 
procesplan. 
b) Morten fortalte om hans første tid på Farsø skole. 

 Han har haft fokus relationer til medarbejderne i 
mellemtrinnet og modtager klasserne – som er hans 
hovedområde. 

 At få overblik over møder. Der er mange forskellige 
møder.  

 Inspirrerende med ”Åben dør” til kontoret, alle kan 
komme forbi.  
 

Vi har haft forholdsvis få sendt hjem pga Corona. 
Børnecenter Østrup lukker pr 31/1 2022, det betyder at vi 
mister alle vores uledsagede asylelever.  
Alle elever sendes hjem fra i dag af, til virtuel undervisning.   
 
c) Åbent hus arrangementer i forbindelse med indskrivning  af 
nye elever er aflyst pga corona.  
d) Der har været afholdt elevrådsmøde. De har fået 3000 fra 
danske skoleelver.  
Der er ønske om nye forlængerledninger og tjek af stik 
kontakter tjekkes, da de ikke virker. Lamelgardiner, da nogle 
ikke virker efter hensigten. 
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3. Høringssvar vedr. regler for valg til 
skolebestyrelsesvalg, samt vedtægt for 
styrelsen af kommunes skolevæsen – se 
bilag 2. (18.40-19.10) 

Skolebestyrelsen: Valg til skolebestyrelsen. Det er godkendt.  
Positivt at det er forenklet.  
Den elektroniske valgmulighed er et program der ligger sig op 
af Aula og elev administrationen.  
Kommunens Skolevæsen: Den er godkendt. 

4. Plan 2026 plan. Hvad vil være klogt at gøre 
herfra? Hvordan får vi inddraget forældrene i 
den videre proces? (19.10-19.25) 
 

Tidligere har forældrene haft en større tilknytning til skolen, 
åbent hus dage mm.  
Det virker til, at man har ønsket at skubbet forældrene lidt 
mere ud af skolen. 
Hvordan kan vi få sat forældrene mere i spil. 
Forældrene oplever ikke at de har det samme ejerforhold i dag 
som tidligere.  
Lektiefri skole har skabt distance. Lektiefri – hvad er en lektiefri 
skole? Det skal måske bedre defineres.  
Kommunikation og inddragelse i den videre proces.  
Større fokus på samarbejdet med forældrene.  
Skolebestyrelsen – hvordan får vi aktiveret 
klasseforældrerådene.  
Arrangementer i klassen/årgangen, hvor personalet har 
mulighed for at deltage, så man får et fælles 3. at være samlet 
om. 
Åbent hus, hvor man så skolen i dagligdagen.  
Det er en proces der skal involvere forældrene på den 
enkelte skole. Dette kan godt være et fælles kommunalt 
projekt. 
 

5. Konvertering af UU til to voksen ordning. 
(19.25-19.40) 
 

Anders har spurgt begge 9. klasser. De vil gerne have UU. Der er 

mulighed for fællesskabe, lektiehjælp, fælles drøftelser.  

7. årgang – de vil gerne have UU, da de ikke har tid til lektier 

derhjemme, de kan få hjælp til lektier, busserne skal passe. De vil 

helst arbejde færdig i skolen.  

Hvis de har spørgeundersøgelser, laves de i disse timer.  

Lærerne – så vil eleverne få mange lektier for hjemme.  

De svage elever har bedre muligheder for at få hjælp.  

8.årgang har også ønske om at beholde UU. Her var der en enkelt 

elev der ønskede tidligere fri.  

Indstillingen er pt at vi bibeholder UU og FF. 

6. Udeområder – siden sidst. (19.40-19.45) 
 

Kristian har præsenteret udeareal projektet for personalet, og det er 

pt blevet taget godt imod.  

7. Eventuelt (19.45-19.50) 

 
Hjemmesiden opdateres – vi skal have Morten med under 
skolens ledelse. Inaktive link – skolestart  2021. 

8. Info fra skolebestyrelsen til forældre.  
(19.50-19.55) 
 

 Legeplads planen. 

 Valg til skolebestyrelsen 

 Vi bevarer UU – eleverne vil gerne beholde det. 

9.  Punkter til næste møde  
 

 Hvordan gentænker vi ejerskabet af 
forældresamarbejdet se pkt 4 
 

10. Oplæsning af referat.  
19.55-20.00 
 

 

 

 

 
Vi begynder med spisning 
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