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Tirsdag 
27. oktober 2020 

Kl. 17.00 – 20.00  

Store Mødelokale, Farsø Skole 
 

AFBUD: Niels Peter, Jes,   

 

FRAVÆRENDE:  

 

 Opfølgning fra sidste møde Er der lavet en aftale med Lars Andresen (politikker) – ja til nov 
mødet. 
Prisliste på skolebod – er sat i værk. 
Sara har indhentet tilbud på solfilm 19.450 kr. for 16 vinduer 
pris incl. solfilm, montering og rengøring.  
Der er bestilt en bom til udgangen ved A-klasserne 

1 Godkendelse af dagsorden  

2.  Kort nyt: 17.20-17.35 
a) Formanden 
b) Skoleledelsen 
c) SFO 
d) Elevrådet  
e) Trivselsambassadører 
f) Andet. 

 
a)  
b) Skolen er pt ramt af en del langtids sygmeldinger.  
AKT + har fået 4 nye elever – en 7. kl og tre elever fra 2. 
årgang. Nu er alle pladser besat. 
På torsdag begynder der nye corona restriktioner. Forældrene 
må ikke komme ind på skolerne – kun til samtaler og 
forældremøder.   
Der har været Dialogmøde med politikkerne, hvor der blev talt 
om budget 2021, hvad Corona har lært os, børne uge 
politikken for Vesthimmerland. 
c) Der laves corona SFO – meget opdelt i årgange, samt ikke 
så meget legetøj fremme, men børnene trives. 
d) Elevrådet har følgende ønsker: 

 En printer. Ledelsen finder ud om vi kan bruge 
eksamens printere i overbygningen. Printer kan evt 
betales af elevtrådet 

 Forlængerledninger, da de ikke virker og der er for få. 
Det vil blive bestilt. 

 Nye gardiner. Der er købt gardiner. 8c, 9a og 9.c.  

 Der er købt vandautomat til 8-9. klasser, som er på vej.  
e) intet nyt 
f)  

3. Økonomi v. John         17.35-17.50 Det ser ud til skolen får et lille underskud på ca 340.000 og sfo 
har et overskud på ca 100.000 

4.  Høringssvar ”Retningslinjer for 
skoleindskrivning” 
17.50-18.05 

Vi godkender høringsforslaget. Vi mener, at det er godt, at 
skolen får beslutningskompetencen tilbage på skolen. 

5. Evaluering af klasserumsledelse – kvm i 
fht antal børn, mm. 18.05-18.15 

Vi gennemgik den evaluering der har været med personalet. 
Antal kvm i fht børn skal løftes videre op til konsulenterne, så 
systemet ser der kan være en udfordring.  
Man kan undres over, at Torvet er lavet i den første tredjedel af 
lokalet, da det ikke er en optimal placering. 
Det kan være der skal bruges mere tid i afdelingen til at tale 
om hvor det kan justeres, og sammen finde løsninger på det. 
Det er vigtigt at have fokus på overgangen til mellemtrinnet.  
Der er ønske om at få noget på skrift til skolebestyrelsen.  
Der skal uddannelse til nye lærer, der kommer i indskolingen. 
 

6.  Ændring af trivselspolitikken 
Der er mange lag af trivsel, og politikken skal 
gerne synliggøre det forebyggende arbejde. 

Der skal laves en proces, for at lave en ny trivselspolitik. Vores 
nuværende trivselspolitik er mere en antimobbepolitik.  
Vi beder PU komme med et oplæg.  

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
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Inklusion – eksklusion. Ensomhed. 
Klasseregler. Trivselsambassadørernes 
arbejde. Hvad er vores regler for at alle kan 
være her? MOT mm.   
18.15-19.15 

Der skal være fokus på noget der fremmer trivslen, med 
udgangspunkt i de forebyggende indsatser i den nuværende 
politik.  

7. Fodgængerfelt på Stationsvej 19.15 -19.30 Vi invitere Karen Elvang en morgen kl. 7.15 til at se hvor 
trafikeret der er og beder hende komme med et 
løsningsforslag. De fra bestyrelsen der kan, er velkommen. 
Hun bedes tage cykellygter med til uddeling. 

8. Eventuelt 19.30 -19.40 

 
Opdatering af skolebestyrelsen på hjemmesiden. 
Vi søger nye trivselsambassadører. 
 

9. Info fra skolebestyrelsen til forældre.  
19.40-19.50 

 At vi går i gang med trivselspolitikken 

 Trafik situationen ved Stationsvej  

 Elevrådets ønske om vandautomat  
 

10.  Punkter til næste møde den 25.11.2020 
 

 Lars Andresen deltager på næste møde, kommer ca 
17.45. punkter til ham. Der skal lige afstemmes hvor 
lang tid han er her, så der er tid til dialog. 

 Opfølgning på solfilm. 

 Skolebestyrelsens holdning til det der bliver solgt i 
skoleboden. 

 

11. Oplæsning af referat.  
19.50-20.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi begynder kl. 17.00 med at spise sammen. 


