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Tirsdag  
12. februar 2019 

Kl. 17:00 – 19:30 

Store Mødelokale, Farsø Skole 
 

AFBUD: Jes, Maria,  

FRAVÆRENDE: Elevrådet. 

 

 Opgaver fra sidste møde  

1. Godkendelses af dagsorden  
(17.15-17.17) 

Pt. 8a blev tilføjet. 

2. Kort nyt: (17.17-17.32) 
a) Formanden 
b) Skoleledelsen 
c) SFO 
d) Elevrådet  
e) Trivselsambassadører 
f) Andet. 

 
a) Fælles formands/næstformands møde. Det var et godt 

møde og vil fremadrettet bruges som erfa grupper. 
Positiv tilbagemelding vedr. Strandby pengene. 

b)  Der er to personer der går på barsel – Pernille er ansat på 
1. årgang og Ida begynder på 5. årgang efter vinterferien.  
Kulturugen. Tema: ”Danskhed – forskellighed og fællesskab.”  
Der bliver en fælles ”messe” fredag den 8/3 fra kl. 10-12.30 
c) Der har været 1. møde vedr. posthuset, så nu sættes der en 
proces i gang. Tænkes kulturskolen ind? Det er en mulighed. 
d)  
e) Der har været møde med dem. De vil gerne have flere TA 
med i samarbejdet. 
f) 

3. Trafik omkring skolen. v. Svend Aage 
(17.32-17.47) 

Der er meget kaos omkring rundkørslen, ved Kometen.  
Der står børn lang tid, for at komme over ved Gråbølle, og her 
er der meget dårlig belysning.  
På Brix vej er der også meget trafik af biler der aflevere og 
bakker, hvilket giver nogle farlige situationer.  
Større tryk på Stationsvej, efter Skolegade er blevet ensrettet. 
Ledelsen forfatter et brev til teknik og miljø og Svend Aage vil 
gerne deltage i et møde, som gerne skal være kl. 7.15. 
Evt. en cykelbane gennem lyskrydset, da vejen bl.a. er meget 
ujævn. 
Forslag om en bæredygtig kampagne omkring sikker trafikvej – 
at forældre kan parkere ved rutebilstationen og gå ind med 
deres børn.  

4. 

 

  

Godkendelse af princip for klassedannelse 
v. Poul og Jes (17.47-18.00) 

Princippet blev godkendt. 

5.  Godkendelse af princip for SFO v. Anne- 
Mette og Dorthe (18.00-18.15) 

Det blev godkendt, når det er sat op i punktstilling. Niels Peter 
retter til og sender til Dorthe 

6.  Økonomi og de indsatser der kommer v. 
John (18.15-18.25) 

Se bilag. 

7.  Hvordan lever skolebestyrelsen op til 
forpligtigelsen om, at holde mindst 1 
forældrearrangementer om året? Er det nok 
at uddelegere det til 
trivselsambassadørerne? Hvordan inddrager 
vi klasseforældrerådene?  
(18.25-18.40) v. ledelsen 

Trivselsambassadørerne laver et arrangement i forbindelse 
med trivselsdagen den 1. fredag i marts 2020, under samme 
emne til trivselsdagen. Gerne et for hver afdeling. 
Opstilling møde til valg. 
Åbent hus 2-3 gange om året, hvor folk kan komme og tale 
med skolens ledelse og skolebestyrelsen og komme med tips 
og ideer til skolen – dialog kaffe. 16-18 den 28/3. Berit laver 
udkast til invitation. 

8.  Strategi vedr. aula, så vi undgår de ting der 
ikke fungere i dag. Der er dog ting der ikke er 
med i Aula, bl.a. kontaktbog, ugeplan og 
fælles kalender. V. John 
(18.40-19.00) 

Se bilag. 
Der bliver oprettet aula cafe, hvor vi kan oplære forældrene i 
brugen af aula.  

8a  Forældrehenvendelse v. Svend Aage Udmeldingen til forældren er, at der er igangsat arbejde 
omkring at lave skabeloner – der bliver oversat til 4-5 sprog, 
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som lægges ud på forældreintra, hvor forældrene kan hente 
skabelonerne.  

9. Eventuelt (19.00-19.10) 
 

Kulturuge arrangement – overvej om det skal ligge om 
eftermiddagen fremadrettet, for at forældrene har mulighed for 
at komme. 

10. Info fra skolebestyrelsen til forældrene. 
(19.10-19.20) 

1. De godkendte principper. 
2. Posthuset 
3. Trafik 
4. Dialogmøde den 28/3  

11.  Punkter til næste møde den 20. marts 
(19.20-19.25) 
 

 Godkendelse af princip for fællesarrangementer v. 
Poul og Bahati 

 Godkendelse af princip om lokalsamfundet ved 
Anders, Jes, Maria. 

 Økonomi – opfølgning. 

 Det nye forlig omkring folkeskolen. 

 Aula – forældrevejledning og personalevejledning. 
Maria Akselvoll – holder foredrag om hvordan man 
tilgår Aula – der er bl.a. en video. 

 

 

 

 Vi starter med spisning 


