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Onsdag 
23. oktober 

Kl. 18.00 – 20.00 

Store Mødelokale, Farsø Skole 
 

AFBUD: Berit,  

FRAVÆRENDE:  

 

 Opgaver fra sidste møde  

1. Godkendelses af dagsorden  
(18.00-18.02) 

Den blev godkendt. 

2 De trafikale forhold omkring rundkørslen. 
Karen Svendsen deltager i dette punkt 18.02-
18.25 

Manglende lys på C.F.Brix vej. 
Karen dukkede ikke op.  

3. Kort nyt: (18.25-18.35) 
a) Formanden 
b) Skoleledelsen 
c) SFO 
d) Elevrådet  
e) Trivselsambassadører 
f) Andet. 

 
a) Vi var blevet spurgt om vi ville være med i den skrivelse 
Aars og Østermark skolen har skrevet. Vi takkede nej. 
b) AULA er gået i luften. Vi ser der er flere mangler, bl.a lokale, 
der er uledsagede børn fra Østrup der ikke kan komme på.  
Vi håber det løser sig hen ad vejen. 
Ministeriet har opdateret datavarehuset, så vi nu ligger nr. 1 i 
kommunen og har været med til at løfte kommunen 0,2 % 
c) Indkøb af klatrestativ til sandkassen – ca. 230.000 kr. 
d) 8. kl ønsker en vandautomat. Ønske om el-kedel. 
e) Se pkt 6. 
f) Ulla Dyrløv – Det var et rigtig godt arrangement, men der var 
for få forældre. Der var mange kommunale ansatte. 

4. Opsamling på dialogmødet (18.35-18.50) 
 

Der kom en forældre – som roste Aula. Hvis det skal i avisen, 
så skal det være som en annonce. Mange af de ting der var 
med på sidstes dialogmøde er der blevet rettet op på. Vi 
antager det som positivt og et udtryk for at forældrene er 
tilfredse.  
AULA: Vi har manualer i papir, på forskellige sprog, så de 
tosprogede kan komme på. 
Vi laver et nyt dialogmøde i foråret, sammen med 
vælgermødet.  31/3 2020 

5.  Høringssvar ”Den sammenhængende 
børnepolitik” se bilag  (18.55-19.20) 

Børne-ungepolitikken er et godt materiale. Vi mener, at den 
mangler at nævne vigtigheden af sundhedsplejen. Der mangler 
noget mere konkrete tiltag og indsatser.  
Skuffende, at der ikke er noget mere konkret. 
Vesthimmerlandsmodellen er efterhånden blevet udhulet af 
besparelser på familiestuer/klasser, sundhedsplejen, 
Pkt 2.1. Hvordan vil de gøre det. Der er mange steder der er 
fokus på, men der er ikke noget konkret.  
Hvad er det der skal ske med papiret senere.  

6.  Trivselsambassadørerne. v. Louise 
(19.20-19.35) 

Der har været møde med TA. De ser sig selv som en 
ressource og vil gerne være flere. TA kan man blive, hvis man 
ønsker det. Der er ingen regler om man skal have børn på 
skolen. Forslag om at en fra forældrerådet er ansvarlig for 
trivsel. 
Kan der gives kurser til de ansvarlige i forældrerådene.  
Idekataloget skal lægges ind på AULA – da der er mange gode 
ideer til det.  
De har ideer til at revidere den mappe, som tidligere er blevet 
brugt til klasserne. 
Det er vigtigt at 0. årgang brugere kortere tid på ting der kan 
skrives ud – og mere tid på sociale ryste sammen ting. 
Det er vigtigt at de tilbydes kurser. 
Hvis vi vil det, er det vigtigt at vi får rekrutteret flere. Er det 
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muligt at få en fra hvert forældreråd.  
Det virker som om der er noget der har gjort at det ikke er 
blevet prioritereret særligt højt, hvorfor det er gået noget i stå..  
Det er vigtigt at de bliver ved med at få opmærksomhed, så de 
ikke bliver glemt.  
De vil gerne vise hvem de er og ikke kun fortælle hvem de er.  
Deltage i et skolebestyrelsesmøde.  
Få en TA med i skolebestyrelsen som kan være med til at 
sprede nyheden om TA.  
At TA laver et socialt arrangement for 0. årgang og 7. årgang. 
Vi inviterer dem med til næste skolebestyrelsesmøde. 
Forældrerådene er velkomne til at bruge dem. 
TA kan være med til at klæde forældrerådene på til det arbejde 
de har. 
At vores beskrivelse bliver så konkret som muligt – hvordan 
skolen ønsker at arbejde med trivslen og trivslens betydning. 

7. Opsamling 4. årgang 
(19.35-19.45) 

Før efterårsferien var Anders meget nede og se hvordan det 
gik Efter uge 42, har han været i dialog med teamet. Og de 
synes der er ved at være ro på, og arbejdsroen er nødvendig. 
Der er fortsat elever der skal lære at gå i skole, og derfor 
skaber noget uro. Der er optimisme fra teamet.  
Det kunne være ønskelig med noget mere information om 
hvordan det går i klassen – gerne noget generelt 
kommunikation om der fortsat er fokus på arbejdsro  og det at 
gå i skole.  
Konkrete forslag til hvad forældrene skal gøre.  

8. Tegninger af den ny SFO og budget over 
projektet. v. Dorthe (19.45-19.55) 

Tegningerne blev gennemgået og vi forventer at projektet står 
færdig omkring 20/4 2020. 

9.  Tiltag der er gjort i forbindelse med 
”fagligt løft”. v. John  

Dette må blive udsat igen, da det tager mindst 30 minutter./ 

10. Eventuelt  
 

Svar til elevrådet: El kedel er vi bange for skoldnings skader. 
Vandautomat: Da der er en vandpost i nærheden, mener vi 
ikke det vil være nødvendig med en mere. De kan prioritere, at 
bruge de penge der er til elevrådet til en vandautomat. 
 
Trafik: De skilte de er små. De er forkert. Der er standsning og 
parkerings forbud hele tiden. Man må ikke forlade bilen – kun 
kys og kør. 
Det ville være ønskeligt at der kun er parkeringsforbud fra kl.  
7-8. Der meldes først noget ud, når vi har talt med Karen 
Svendsen. John kontakter Karen og der er 4 
bestyrelsesmedlemmer der deltager i mødet. 

11. Info fra skolebestyrelsen til forældre.  
 

1. Dialogkaffe 
2. Karakter løft. 
3. Trivselsambassadøerne 
4. Posthuset. 
John sørger for at det bliver meldt ud. 

12.  Punkter til næste møde den 27/11 
 

Trivselsambassadørene inviteres til kommende møde, og vi 
forsøger at lave en fælles plan. Der sættes en time af + 
spisning. Ledelsen laver et oplæg. 
Hvordan får vi flere TA? 
Hvordan skal de bruges – hvad bruger vi TA til. Hvad er 
lærernes og hvad er TA ansvar. 

13.  Oplæsning af referat.  
 

 

 

 

 

Vores nye hjemmeside: www. farsoe-skole.aula.dk 

Vi starter med spisning 


