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Onsdag 
9. juni 2021 

Kl. 17-20 

Fysisk møde  

Vi begynder med at spise sammen 
 

AFBUD:  

FRAVÆRENDE:  

 

 Opfølgning fra sidste møde   

1 Godkendelse af dagsorden (17.20-17.22)  

2.  Kort nyt:  ( 17.22-17.40) 
a) Formanden 
b) Skoleledelsen 
c) SFO 
d) Elevrådet  
e) Trivselsambassadører 
f) Andet.  

 
a) Legepladsgruppen har mødtes 3 gange siden sidst.  
b) Fagfordelingen er afsluttet. Skemaer kommer i denne uge. 
Herefter pusler teamene skemaerne på plads. 
Vibeke har søgt orlov. Anja fra A-klasserne, overtager 0. 
klasse det kommende år. 
Vi søger 2 pædagoger til hhv A-klasserne og AKT+ 
Der har været møde med Peter fra Teknik og miljø, vedr. en 
masterplan for hele skolen. vores ønsker er: 
Renovering af Indskolingen, vores lyssystem, HDS, Musik, 
skolegården/udeområder, overdækning af atriumgården. 
c) Der er sat kamera op ved Pluto, da vi oplever meget 
hærværk.  
d) Elevrådet har ikke været samlet efter nedlukningen. 
e) Christa har valgt at trække sig som trivselsambassadør 
f) intet nyt 
 

3. Økonomi - de 200.000 kr ønsker –17.40-
18.05 
 

Udvalget har kontakt med et legepladsfirma, som vil lave en 
masterplan for hele udeområdet for skolen. Vi afventer 
masterplan til næste møde. 
 

4.  Forældremøder 5 årgang. 18.05-18.20 Der er afholdt møde i både  
5x og 5y mandag den 31/5. Det var to gode møder. 
 

5.  Spørgsmål teams kan overveje, når de 
planlægger virtuel undervisning. 
18.20-18.40 

 Hvor mange fag dækkes? 

 Hvor mange personaler er vi? 

 Hvor meget undervisning skal være virtuel? 

 Hvor meget arbejde skal være skriftligt? 

 Hvordan sikre vi feedback? 

 Hvad skal der være af sociale aktiviteter på en uge? 

 Hvor meget tid, bør være lektietid? 

  

 Der sendes brev til forældrene med info ang. 
overstående – eksempelvis med et uge/dag skema. 

 Hvis det bliver en kort nedlukning igen, vil man kører 
efter skema, da vi forventer at det kun bliver 
årgangsvis. 

6. Opfølgning på aktiviteter mhp trivsel incl 
hytteture. 18.40-19.00 

Stort set alle klasser har været på ture, Hessel, Kattegatcenteret, 

Ertebølle, Fårup sommerland, Fodboldgolf, svømmebadet i 

Aalestrup, Tange el værk. 

7. Økonomi 19.00-19.10 Økonomien ser ud til at hænge sammen, og vi ender lige 

omkring 0. 
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8.  Datoer til møder kommende skoleår 
19.10-19.20 

Skolebestyrelsesmøder kl. 17-20 (tirsdage) 

Tilrettet udgave. 

24/8 – høringssvar til budget – senest 15/9. 

21/9 – evt dialogkaffe 

2/11 

14/12 

25/1 

8/3 – evt dialogkaffe 

19/4 

31/5 

9. Eventuelt 19.20-19.35 

 
Hvordan er det med årgangsopdeling nu? De er fortsat opdelt i 
klassevis. 
Dimission bliver på tre destinationer – Fællessal, mødelokale 
og store skolegård. 
Farsø Stafetten er i år ændret til sponsorløb for lunge fonden. 
Børnene skulle forsøge at samle penge ind.  
Tri dagen løber af staben over to uger, så det bliver en duatlon 
– løb – cykle – løb. Det foregår ovre på stadium. Der er en 
årgang der ikke deltager, ellers deltager alle.  
2A havde forældremøde i går – et godt møde, men et lavt 
fremmøde. 
Er det muligt at lave en arbejdsdag, med praktisk arbejde, for 
at forskønne områderne omkring og i skolen – det vil vi arbejde 
hen i mod. 
 

10. Info fra skolebestyrelsen til forældre.  
(19.35-19.45) 
 

 Udeområder 

 Økonomi 

 Mulighed for forældrearbejdsdag. 

  

11.  Punkter til næste møde  
19.45-19.50 

 Budget 2022 

 Trivselsambassadørene 

 Masterplan for skolegården 

 Fælles arbejdsdag for forældre.  

12. Oplæsning af referat.  
19.50-20.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi begynder med at spise sammen. 


