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AFBUD: Kristian, Sarah, Anders. 

FRAVÆRENDE:  

 

 Opfølgning fra sidste møde • Strøm til pc i klasserne - er i proces. 

• Gardiner i nogle lokaler – er i proces. 

1.  Kort nyt: (17.20-17.40) 
a) Formanden 
b) Skoleledelsen 
c) SFO 
d) Elevrådet  
e) Andet.  

 
a)  
b) Skolelederstilling situation – Der er 3 samtaler i morgen. 
Corona restriktioner løsnes der op for. Der skal ikke 0 dags 
testes mere. Vi har mange smittede, specielt i denne uge.  
Morten har kørt en til en samtaler med de fleste ansatte i hans 
afdelinger. 
 
c) Der har været skoleindskrivning til kommende skoleår – ca 
23 elever i hver klasse.  
SFO kører på 8 lokationer, børnene er meget 
omstillingsparate. 
 
d) Der har ikke været møde, siden sidst. 
e) 
 
 

2. Konvertering af UU på 7. årgang til to 
voksen ordning. (17.40-17.50) 
 

Skolebestyrelsen beslutter at der laves to voksen ordning, på 
7. årgang i foråret 2022. De har haft musical i første halve 
skoleår, hvilket betyder at de nu har 4 UU/FF lektioner om 
ugen. Derfor er der et ønske fra personalet om, at afprøve to 
voksen ordning i foråret 2022. Dette giver os en erfaring, som 
vi kan bygge videre på. Det begynder uge 5. 

3. Udeområder – siden sidst. (17.50-18.10) 
 

Der er fundet sponsor til en multibande på 18*8 m med barsket 
kurve i begge ender. Der er ønske om at få asfalteret inden i 
banen, inden den sættes op. Der vil blive et møde i udvalget. 
Morten er begyndt at undersøge fonde til forbedring af ude 
arealer på Farsø skole. 
Udvalget består af Jes, Sarah, Irene, Kristian, Niels Peter, 
Morten. 

4. Skolebestyrelsesvalg – procedure og 
tidsfrister. Se bilag (18.10-18.25) 

Lene Juel fra forvaltningen er koblet på skolebestyrelsesvalget, 

i fht  diverse datoer – se bilag. 

Vi overvejer at tilkøbe Tabulex modulet.  

Vi kan tilbyde at stille computere til rådighed, og bistå med 

hjælp, hvis der bliver kampvalg. 

Indhold i opstillingsmødet den 30/3. kl. 17-19. Åbent hus med 

pølsevogn med gratis  hotdog, Kom og mød den nye leder, 

rundvisning af elevrådet, udstilling af HDS, Dialogkaffe ved 

skolebestyrelsen, Flyer med hvad skolebestyrelsesvalget er. 

Udvalg: Morten og Kirsten. 

 

5. Hvordan gentænker vi ejerskabet 
af forældresamarbejdet. (18.25-
19.20) 
Tidligere har forældrene haft en 

Brainstorm:  

Hvad er forældre ansvar? Hvad er skolens ansvar. Gør 

forældrene til en ressource og inddrag dem.  

Markante forældre. 
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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. 

 

For at styrke forældresamarbejdet, kan man lave arbejdsdage. 

Temauge, hvor eleverne optrådte, serverede popcorn og 

havde lavet film de viste for forældrene. 

Der skete noget i 2013, før deltog lærerne i 

forældrearrangementer, der blev lavet skolefester mm, hvor 

forældrene var aktiv deltagende. 

Det kunne være godt at kunne sætte skolen på den anden 

ende.  

Der er sket noget gennem de sidste 10 år, i fht hvordan man 

prioritere, og at det kan være svært at få forældre til at gøre en 

indsats i et klassefællesskab. 

Vi skal tænke ud af boksen, og gøre noget der er anderledes.  

Der bliver igen skabt mulighed for at personalet kan deltage i 

sociale arrangementer.  

Anderledes skoledage – TRI dagen, Aktivitetsdagen, 

motionsdagen, kulturugen mm. giver et godt fællesskab blandt 

eleverne.  

Skolebestyrelsen skal sætte noget i gang, som kan smitte af 

på forældrerådene.  

En arbejdsdag med praktisk arbejde omkring skolen. 

Kan personalet komme med konkrete arrangementer, som 

man gerne vil have gennemført igennem året, hvor forældrene 

kan byde ind.  

Tages med på næste møde. Ledelsen tager en drøftelse med 

personalet.  

6. Orientering om påbud fra DCUM (19.20-
19.35 

John informerede om det påbud skolen har fået, og hvilken 

handleplan der er lavet. 

7. Eventuelt (19.35-19.45) 

 
• Er det muligt at undersøge hvad eleverne har 

mistet/fået ved hjemmeundervisning, rent fagligt. 

• Får de lært det de skal? Specielt i overbygningen? 

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

• Gentænkning af forældresamarbejdet. 

• Konvertering af UU-timer til to voksenordning 

• Dialogkaffe med pølsevogn mm. 

9.  Punkter til næste møde  
 

• Skolebestyrelsesvalg 

• Gentænkning af forældresamarbejdet.  

• Dialogkaffe. 
 

10. Oplæsning af referat.  
19.55-20.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi begynder med spisning 


