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AFBUD: Irene, Kirsten, Morten 

FRAVÆRENDE:  

 

 Opfølgning fra sidste møde •  

 Skolebestyrelsesvalg 2022 – info til nye 
bestyrelsesmedlemmer om fredsvalg, 
hvis der ikke kommer flere kandidater 
inden den 9.4.22       (17.20-17.30) 
 
 

Karina, Louise og Elisabeth opstiller til skolebestyrelsen.  
Der er besluttet at suppleanter har lov til at deltage i møderne, 
så de ved hvad der foregår i skolebestyrelsen. 
 
Konstituering foregår på første møde i august.  

1.  Kort nyt: (17.30-17.50) 
a) Formanden 
b) Skoleledelsen 
c) SFO 
d) Elevrådet  
e) Andet.  

a) ref. Fra dialogmødet – er rundsendt.  
b) Fagfordelingen er i fuld gang. 
Der er tryk på vores modtagerklasser, pt er der 90 elever, i 
næste uge er der 16 mere. Det kræver nogle ansættelser, til at 
varetage undervisningen og pasningen af modtager eleverne.  
Der er ved at blive lagt asfalt i den lille skolegård.  
Der bliver forældremøde i 9 årgang om eksamensforberedelse, 
samt forældremøde for kommende 7. årgang inden for de to 
næste uger 
c) Der er begyndt 47 mini sfo, og vi glædes over de gode 
overgange vi har fra børnehave til Mini SFO 
d)  
 
 

2 Elevrådets ønske om at gå i byen. De synes at det var godt, og de har klaret det godt, og derfor 
vil de gerne fortsætte med at gøre det. Der har ikke været kritik 
vedr. affald mm fra byens beboere.  
Efter de ikke kan gå derned mere, så oplever de mere uro på 
gangene end i den tid, hvor de havde lov. 
Vi skal have hørt lærerne, hvis de er for det, får eleverne 
tilladelse til at gå til bageren – og kun bageren.  
 

3. Høringssvar 2022 planen. (17.50-18.10)  
Se bilag. 
 

Positiv: Dejligt at der er skal og kan opgaver.  
1.3 at der bliver lavet kvalitet i SFO/LBO. 
Pkt 3 & 4. Øget positiv forældreinddragelse 
 
 
Ændringer: pkt 3 & 4. ønsker at der bliver måling på 
forældresamarbejdet under evaluering fx spørgsmål i aula. 
Pkt 4. skal øget forældre inddragelse som målsætning, tegn og 
evaluering. 
Pkt. 6 – tiltag: Distriktsskolerne skal tage ejerskab af ”Hele 
vejen rundt” og fortsætte dette ved DSA læreren eller 
læsevejlederen. 
Pkt 9. evaluering – der skal ikke være test i mellemtrinnet  
Pkt 12. Enten skal det eksisterende forlænges eller også skal 
det slettes.  
 
 
 
Bekymringer: 
 
Den videre proces: Vi sender selve høringssvaret ud  til 
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skolebestyrelsen og der kan sendes ændringer 

4. Udeområder – siden sidst. (18.10-18.20) Der er ved at blive gjort klar til asfalt på i den lille skolegård.  
Der er dd taget kontakt til Max play vedr legeredskaber ved A-
klasserne.  
 

5. Skolebestyrelsesvalg (18.20-18.30) Der er fredsvalg, og kandidatlisten sendes ud i morgen. 

6. Gentænke forældresamarbejdet – se bilag 
(18.30-19.00) 
 

En pixiudgave om hvad det vil sige at være forældre på Farsø skole, i 

hhv indskoling, mellemtrin, udskoling. 

7. Drøftelse af lektiefri skole fra august 2022 
(19.00-19.30) 

Der var en drøftelse af lektier, ikke lektier, hvordan kan forældrene 

følge med i deres barns læring?  

Hvis der skal være lektier skal skoledagen kortes ned.  

Hvad er definitionen på lektier? Er det repetitionsopgaver, eller er 

det at få lavet det færdig, som de har fået for? 

Den lange skoledag, gjorde at der blev indført lektiefri skoledag og 

UU og FF er til for at kan hjælpe dem der har svær med det, samt 

give noget til dem der har brug for mere udvikling. 

Det har altid være en regel at man læser 20 minutter hver dag.  

Handler det om, at vi skal fjerne ordet ”lektiefri skole” og give 

lærerne et lidt større råderum ved at gøre det som vi gør i dag. 

Nogle elever, kan bruge  lektiefri skole, som argument for ikke at vil 

lave deres opgaver. 

Vi fortsætter som hidtil, men kalder os ikke lektie fri, og forventer at 

eleverne har lavet dagens opgave. Der gives ikke ekstra opgaver for.  

Niels Peter kommer med et udkast til vores princip, så det passer til 

virkeligheden. 

Der skrives ud til forældrene før skolestart i uge 31, hvor Ullits 

eleverne er koblet på Farsø skole. 

 

8. Eventuelt (19.35-19.45) 

 
 

9. Info fra skolebestyrelsen til forældre.  
(19.45-19.55) 
 

• Høringssvar på 2026 

• Udeområder 

• Info om M-klasserne 

• Drøftelse af lektiefri skole. 

10.  Punkter til næste møde  
 

• Nytænkning af forældresamarbejdet 

• Godkend princippet vedr. skolehjemsamarbejde. 

• Muligheden for at varme mad. 

• Udeområder 

• Meebook 

• Økonomi 

11. Oplæsning af referat.  
19.55-20.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi begynder med spisning 


