Referat for møde i Fællesbestyrelsen 12. juni 2019 kl. 17.00 – 20.00 i Agerbæk
Mødedeltagere: Kenneth, Alex, Line, Sanne, Carsten, Mette, Lykke, Susanne, Rie, Walther,
Stefan
Fravær: Rikke, Johnny og Michaela
1.

Godkendelse af dagsorden

OK

2.

Nyt fra elevrådet (10 min)

Elevrådsrepræsentant Alex forklarede, at elevrådets
næste opgave bliver at lave en handleplan for den netop
udarbejde undervisningsmiljøvurdering fra klasserne. På
baggrund af undersøgelsen dannes rapporter, hvor
elevrådet vil udvælge fokuspunkter, som man vil gå i
dybden med.




3.

Arbejdet med den nye
trivselsundersøgelse
Opstart af ny madordning

Personalesituationen (5 min)
 Orientering om
personalesituationen

Madordning:
De fleste elever siger til elevrådet, at madordningen er
god. Maden smager af rigtig mad.
Rugbrødsdagen (mandag) er okay, da der er en del pålæg
at vælge imellem og meget tilbehør til.
Køen ved maden er blevet noget længere. Man kommer
dog hurtigt igennem køen.
Eleverne har fået fortalt, at man ikke kun må tage én ting
i salatbaren. Man skal som minimum tage 4 ting i
salatbaren. Dette for ikke at tømme eksempelvis skålen
med vandmelon.
Det er blevet lidt mere vanskeligt for indskolingen, da
eleverne skal komme over i Aulaen for at hente mad. Der
arbejdes på at finde en god løsning for brug af et ”låg”, så
eleverne ikke taber maden.
Hjælperne bruger 2 timer dagligt til madordningen,
hvilket er dobbelt så meget som tidligere. De snitter
blandt andet salaten i vores anretterkøkken.
Alex vurderer, at 2-3 blandede salater godt kunne være
fint for eleverne Det kunne hjælpe på tiden, som
hjælperne bruger. Næsbjerghus er blevet spurgt til en
løsning – vi afventer en tilbagemelding fra Næsbjerghus.
KL stopper ved udgangen af skoleåret.
AH fratræder ved sommerferien.
SF vikariat stopper til sommerferien.
MK retur fra barsel.
CB retur fra barsel.
KK retur fra barsel.
HK starter efter sommerferien på Agerbæk Skole. Stopper

4.

Samarbejde i børnebyen mellem
børnehave og skole (25 min)




Hvordan får vi størst mulig
sammenhæng mellem
pædagogik i dagligdagen og
ved særlige lejligheder som
eksempelvis fester og
arbejdsdage
Hvordan kan vi tilpasse
årshjulet så der i højere
grad bliver tale om et
fælles årshjul

i Starup.
MN har delt tjeneste i kommende skoleår (Agerbæk og
Starup).
Der er næste skoleår fire klasser i Starup til de syv
årgange.
LR på barsel midt i det kommende skoleår
BS går ned i tid, når vi kommer lidt ind i efteråret.
0. klasse i Agerbæk er på 27 elever. Det dækker vi med totre voksne i klassen hver dag. Vi ansætter JB som den 3.
person 14 lektioner om ugen.
Nu er der næsten gået et år med Børnebyen.
Der er set på, hvor man har arbejdet sammen på tværs af
Børnehaven og Skolen.
Der er lavet et årshjul i henholdsvis Børnehaven og i
skolen. Der er mange ting i årshjulet hvert sted.
Der har været fælles/samarbejde omkring Emneugen i
uge 38, Høstfest. Elever fra skolen læser for børnene i
børnehaven. Motionsdag. Arbejdslørdag. Fællestur
børnehave/sfo. Der har været mange andre ting ud over
ovennævnte.
Hvad gør vi med Arbejdslørdag og sommerfester?
Man kunne kalde det Arbejdsdag for hele Børnebyen. På
den måde kunne det blive bredt ud, og blive et større
socialt arrangement. Det kræver, at man skal tidligere i
gang. Der kan med fordel sættes en dato inden længe.
Det foreslås og vedtages at lave et udvalg, der kunne står
for arrangementet.
Arbejdsdagens arbejdsmæssige hovedformål er
forskønnelse af udearealet.
Vi skal have en oplevelse af, at man laver noget ud over
det sædvanlige. Det skal være synligt, det man laver.
Det foreslås at skolens servicemand Bent også deltager.
(Dette undersøges, da vi endnu ikke kender betingelserne
i den nye servicestruktur i det kommunale servicekorps).
Det aftales, at reklamere for arbejdsdagen og datoen for
denne på kommende forældremøder i august i
Børnebyen.
Der kan med fordel laves en beskrivelse af dagen, så det
bliver synligt, at der også er en masse socialt i dagen.
Udvalget kan se på dette.
Generelt om samarbejdet:
Børnehaven kan inviteres til emnearbejde mm. Der er et

stort spænd fra børnehave til 6. klasse. Indskolingen
indtænker det mere ind i dagligdagen end mellemtrinnet
gør.
Børnehaven kan også prøve at tænke mere på, hvornår
de kan invitere skoleeleverne over i børnehaven. Vi skal
huske hinanden på det i hverdagen.
Den rigtig gode historie om Børnebyen er, at overgangen
mellem Børnehaven og skolen er blevet mere flydende
blandt andet fordi nogle af de voksne arbejder begge
steder. Man kan mærke, at eleverne kender hinanden og
de voksne på tværs af husene.
Sommerfester:
Børnehavefest fredag d. 14.06. og Skolefest ugen efter.
Kan disse fester slås sammen?
Det vurderes, at en samlet fest vil være for voldsomt, og
det er ikke så velegnet for børnehavebørn.
Det betyder meget for skolebørnene, at de kan optræde
med det de har øvet i længe uden at blive forstyrret af
mindre søskende.
Børnehavebørnene (de store) fremfører også noget i
børnehaven. Det vil de have svært ved i det store forum.
Hvis det skal slås sammen, skal der være en anden form
på aftenen, så alle kan være med.
Det aftales, at fortsætte med sommerfester hver for sig,
så det gode kan bevares begge steder.
Omkring arrangementer er vi sammen om Høstmarked og
Arbejdslørdag i det kommende år.
5.

Information om tværkommunalt
bestyrelsessamarbejde (25 min)


Susanne og Mette
orienterer om temaer og
indhold



Drøftelser om temaer

Formand og næstformad har været til møde i det
tværkommunale samarbejde i bestyrelser. Politikerne fra
Børn og Læring deltog også i mødet.
1. Der arbejdes med en ny type aftalestyring på
skoleområdet. Fokuspunkterne og beskrivelsen heraf
udarbejdes af forvaltningen og skal politisk godkendes.
2. Der skal spares 5,3 mio kr. på skoleområdet i Varde
Kommune. Lønningerne udgør 90 % af budgettet.
Besparelserne vil komme til at gå ud over kvaliteten.
Dette blev drøftet med det politiske udvalg, som giver
udtryk for at være enige i, at det vil kunne mærkes.

3. Inklusion
Lærere og pædagoger i Varde Kommune føler sig
pressede pga elever i almenområdet, som måske burde
være i specialområdet. Den kommende samlede
specialskole i Varde er blevet drøftet. Herunder også, at
der ikke må være et maksloft for, hvor mange børn, der
kan visiteres til et specialtilbud.
Det blev drøftet med politikerne om der sendes
ressourcer nok med ud til inklusionen på almenskolerne.
I forhold til skolernes mulighed for sparring anvender vi
lokalt skolepsykologen i forhold til inklusionselever.
4. Hvordan giver Udvalget mulighed for at vikardække
med uddannede personer?
Bestyrelserne følger op med at spørge de lokale ledelser
om, hvordan vikardækningen løses for at videndele på
tværs.
Skolernes økonomiske muligheder er lidt forskellige
afhængigt af skolens størrelse. Det er derfor lidt
forskelligt, hvordan vikardækningen løses. En velpolstret
tildeling til en skole giver færre undervisningslektioner
ugentligt pr. lærer og derfor vil læreren i højere grad
kunne hjælpe til med vikardækning også.

6.

Nyt om planlægningen af det
kommende skoleår (15 min)


Information og drøftelse

Næste møde i det tværkommunale samarbejde ligger i
september 2019.
Agerbæk:
Ny Lokalaftale for lærernes arbejdstid og justering af
folkeskoleloven har betydet at fagfordelingen og
skemalægning har taget længere tid i år sammenlignet
med sidste år.
Starup:
I det kommende år vil vi i indskolingen i højere køre mere
med 0.-1. klasse sammen og 2.-3. klasse sammen. Det kan
give behov for, at vi finder nogle andre navne end
Solsikken og Mælkebøtten. Grunden til at køre 2.-3.
klasse mere sammen i det kommende år er, at de
kommer til at følges ad, når de bliver til 3.-4. klasse året
efter på mellemtrinnet.
Skemaerne er ved at være færdige og kan snart sendes ud
til elever og forældre.
Denne udmelding efterspørges af forældre i indskolingen i
Starup.

7.

Evaluering af ny madordning (15
min)



Hvordan er vi kommet i
gang?
Niveau for arbejdsbyrden
for vores frivillige hjælpere

Det vurderes at maden generelt er god. Dette ligesom
elevrådsrepræsentanten berettedes tidligere på mødet.
Vores frivillige hjælpere har fået mere arbejde end
tidligere og bruger mere tid på opgaven en tidligere. Vi er
gået fra en til to timer dagligt. Dette kan påvirke
hjælpernes lyst til at fortsætte med at hjælpe. Vi har
kontaktet Næsbjerghus, om der kan ændres noget, så
hjælperne ikke bliver overbelastet. Vi afventer svar
herfra.
Salatordningen med bland selv er et hit blandt eleverne.
Vi drøfter om skolen skal bruge penge på at tilkøbe en
person til at snitte salat. Men i disse tider, hvor skolerne i
Varde Kommune skal finde besparelser mener vi ikke det
er forsvarligt.

8.

Råderumskatalog (10 min)




9.

Der skal til budget 2020
udarbejdes et
råderumskatalog på 25
mio. kr. heraf skal der
findes 8,7 mio. kr. indenfor
udvalgets budget.
Orientering om kommende
høring
Bilag vedlagt

Temaer samt fordeling af
medlemmerne til forældremøder i
det nye skoleår (15 min)


Drøftelse

10. Skolefester i Agerbæk og Starup
henholdsvis den 24. og 27. juni
(5 min)

Vi drøfter udfordringen med Næsbjerghus.
Politisk har man i Varde Kommune besluttet, at man vil
være en af de mest rentable og rationelle kommuner i DK.
Skoler og dagtilbud skal i september afgive høringssvar på
politikernes forslag til, hvor der kan laves besparelser.
Høringsbrev med spareforslag kommer i august måned.
Det drøftes at politikerne bør vide, at vi i forvejen oplever
at økonomien er stram, når al obligatorisk undervisning er
dækket. Det opleves eksempelvis, at være svært at have
de fornødne ressourcer til at tilbyde supplerende
undervisning.
Vi drøfter punktet videre til kommende møde.
Temaer som kan komme med på forældremøderne er:
Arbejdsdag i Børnebyen
Fremhæve noget om Børnebyen i Starup - årshjul
Ombygning i Agerbæk
AULA – nyt kommunikationssystem
Skolernes økonomi og besparelser
Præsentation af bestyrelsen inklusiv fotos
Ved næste Fællesbestyrelsesmødet har vi en datorække
med, som bestyrelsen kan melde sig på.
De fleste bestyrelsesmedlemmer har meldt ind, at de kan
hjælpe både i Starup og Agerbæk i forhold til alt det
praktiske.
Mandag den 24. juni kl. 16.30 i Agerbæk. Indtil kl. 20.30.



Fordeling af
arbejdsopgaver

11. Byggeri i Agerbæk
(15 min)
 Status på byggeri
12. Økonomi – status (5 min)

Torsdag den 27. juni kl. 16.30 i Starup. Indtil kl. 20.30.
I Starup blev der sidste år fra forældrenes side sidste givet
udtryk for, at man var mætte af at bage kage. Vi drøfter
om vi skal afskaffe kagen ved kaffebordet.
Det vedtages, at vi skærer ned til 1-2 kager pr. klasse i
stedet for 3-4 kager. Vi aftaler, at hvis ingen melder sig, så
kommer der ingen kage.
Fællesbestyrelsen var rundt at kigge på byggeriet.
ASF er velvillige i at ville støtte indkøb af udstyr til
multihallen, som kan bruges fælles mellem skole og ASF.
Status fra d. 31.05.2019. Der er gået 41,66% på det
tidspunkt.
Vi ligger på nuværende tidspunkt generelt en anelse over
budgettet.
Det er fra forvaltningens side besluttet, at hvis man har
en afvigelse på 5 % skal man afgive en forklaring til
forvaltningen. Fremover kommer man til at se på det
mere stringent, så man ikke kan indregne overførte
midler fra året før ind i kalenderårets forbrug.

13. Nyt fra afdelingerne (5 min)
14. Eventuelt

Der foregår mange gode ting i Agerbæk, men det ønskes,
at der skrues lidt op for anvendelsen af Facebook
sammenlignet med, hvor meget Starup anvender den.
Dette tages med til medarbejderne, da vi gerne vil
fortælle de gode historier, som vi har rigtig mange af.
Evaluering fra mødet omkring økonomi i Starup Børneby.
Politikkerne har hørt os, og de er proces med dette. KB er
indkaldt til møde med Børn og Læring ifb. evaluering af
opstart på børnebyer. Her bliver der mulighed for at
forklare udfordringen om den stramme økonomi i
børnehaven.
Fællesbestyrelsens forældrerepræsentanter holder møde
mandag, hvor de vil fordele poster og opgaver i mellem
dem.
Børnehavens personalesituation bør også komme med
under punktet om personalet fremover.

