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Onsdag 
16. februar 2021 

Kl. 16.30 Virtuelt 

Store Mødelokale, Farsø Skole 
 

AFBUD: Jes, Irene, elevrådet,  

FRAVÆRENDE:  

 

 Opfølgning fra sidste møde  Aftalen med Lars Andresen (politikker) er, at når vi må 
mødes fysisk, vil han blive inviteret 

 Opfølgning på solfilm.(16.30-16.35)  
Der er sat rullegardiner op i de nævnte lokaler, samt 
de har fået nye storskærme i lokalerne. Det viste sig, 
at der er 25 % solfilm i selve glasset. 
Tilføj lokale numre i referatet.  
De to 4. kl har fået nye lokaler pga. afstandskrav. 

1 Godkendelse af dagsorden (16.35-16.40)  

2.  Kort nyt: (16.40-16.55) 
a) Formanden 
b) Skoleledelsen 
c) SFO 
d) Elevrådet  
e) Trivselsambassadører 
f) Andet. 

 
a) Intet nyt. 
b) har pt flere personer der er langtidssygemeldt.  
AKT+ er helt fyldt op. 
Eleverne har været hjemsendt i en længere periode, undtagen 
specialklasserne.  
Vi har bestilt legetårn til ”skoven” ved A-klasserne. 
Opstart af test kapacitet til personalet fra i morgen. Personalet 
tilbydes to test ugentligt.  
c) SFO sammen og hver for sig, så der er flere årgange der er 
på skolen. Stor fokus på børnenes trivsel efter de er kommet 
tilbage efter nedlukningen. 
Der er 53 børn til Mini SFO til 1. april, og vi får lov til at starte 
den 1. april. 
Pt døjer vi med rotter i Pluto, der er sat folk på sagen.  
d) Henvendelse fra en elev. Ledelsen informere eleven om, at 
vedkommende kan nå at  køre forbi bageren inden skoletid 
eller tage en madpakke med. 
e)  
f) Der kommer omkring 10 elever og får undervisning på skolen 

3. Virtuel undervisning/nødundervisning 
(16.55-17.15) 

Drøftelse af fordele og ulemper af den virtuelle undervisning. 
 

4.  Økonomi (17.15-17.30) Skolen har fået et flot overskud på 279.933,76 kr. 
Skolebestyrelsen får råderet over de 200.000 kr. 
Ledelsen efterspørger ønsker fra personalet med deadline 
inden næste møde 24.3.2021. Herefter beslutter 
skolebestyrelsen 
SFO’en havde et overskud på 32.418,60 kr. i overskud. 

5. Trafik på Stationsvej (17.30-17.40) Karen Elvang har været ude og se på trafik kl. 7.30, sammen 
med skolebestyrelsen. En fodgængerovergang, mener hun vil 
være en falsk tryghed. 
Pt har vi ikke nogen forslag til hvad der kan gøres.  
Kan vi påvirke forældre til, ikke at køre deres børn i skole? 
Vi tager det op, når skolen har almindelige tilstande. 

6.  Ændring af trivselspolitikken (17.40-18.00) 
Der er mange lag af trivsel, og politikken skal 
gerne synliggøre det forebyggende arbejde. 
Inklusion – eksklusion. Ensomhed. 
Klasseregler. Trivselsambassadørernes 
arbejde. Hvad er vores regler for at alle kan 
være her? MOT mm.   
 

Vi laver en proces med personalet når de er fysisk tilstede. 
Ligeledes sendes den også til TA 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
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7. Eventuelt (18.00-18.10) 

 
Opsætter ledelsen rammer for vidensdeling?  
Kan man supervisere hinanden, og deltage på hinandens 
virtuelle undervisning for en klasse, så man kan få inspirration 
og erfaringsudveksle. Afdelingsmøde, blande team, med 
”Stjernestunder i den virtuelle undervisning”.  
Inviterer kollegaer ind i den virtuelle undervisning. 
 

8. Info fra skolebestyrelsen til forældre.  
(18.10-18.15) 
 

 Økonomi 

 Lege tårn på vej, langs Skolegade 

 Drøftelse af den virtuelle undervisning – fordel og 
ulemper 

9.  Punkter til næste møde 24/3 2021 
 

 Økonomi 

 Besøg af Lars Andresen 

 Trivselspolitikken 

  

 Husk pause til kommende møde. 

10. Oplæsning af referat. (18.15-18.25) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der sendes link ud i Aula inden mødet. 


