Referat for møde i Fællesbestyrelsen 19. februar 2019 kl. 17.00 – 19.00 i
Starup
Mødedeltagere: Walther, Lykke, Vibeke, Tina, Susanne, Johnny, Carsten,
Kenneth, Rie, Line, Rikke, Sanne, Mette og Stefan som gæst
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Nyt fra elevrådet (10 min)

3.

Personalesituationen (5 min)
 Orientering om
personalesituationen
herunder ansættelser.

4.

Normering i børnehaven (30 min)
(Stefan Lillelund deltager i punktet)
Der arbejdes hver dag på at give
børnene det bedst mulige tilbud i
børnehaven. Normeringen opleves
at være lav i forhold til vores ønsker
til serviceniveauet samt BUPLs
anbefalinger.


Drøftelse om normering i
børnehaven.

Tove er fraværende på grund af sygdom, men punktet
omkring Kombibibliotek bibeholdes i dagens dagsorden.
Punktet sættes på senere i processen, hvor Tove kan
deltage.
Alex fra elevrådet er blevet forhindret.
Godkendt
Kenneth orienterer på elevrådets vegne om den nye
måde at holde skolefest for overbygningens elever.
Eleverne har mødepligt og får fri på et andet tidspunkt.
Eleverne var ansvarlige for forskellige events i klasserne
som eleverne op til festen havde arbejdet med.
Der var en rigtig god stemning mellem eleverne og på
tværs af klasserne, så det var en god oplevelse for alle.
Eleverne udtrykker, at sådan vil de gerne holde festen
igen.
Madordningen: Hvis vi ønsker at ændre madordningen vil
man skulle tilmelde sig 30-35 dage ad gangen. Punktet
drøftes med fordele og ulemper. Det vedtages at gå
videre med dette.
Agerbæk har ansat en støttepædagog pr. 1. april
To medarbejdere vender tilbage fra barsel i foråret i
Agerbæk.
Michael Svenning er startet som pædagog i Agerbæk.
Mikkel Heidmann er blevet opereret, og det er endnu
uklart, hvornår han vender tilbage.
Der indsendt til en beskrivelse af dagligdagen i
børnehaven til forvaltningen, som bliver anvendt til en
sagsfremstilling for politikerne vedr. den lave normering.
Stefan fortæller om hverdagen og om hvordan den
manglende minimumsnormering har betydning for, at
medarbejderne må løbe meget stærkt for at få tingene til
at nå sammen. Stefan fortæller om hvordan SFOen pt.
betaler for flere hænder i børnehaven.
Rie fortæller om hvordan de manglende hænder kommer
til udtryk rent praktisk i hverdagen. Personalet oplever, at




Fællesbestyrelsens
mulighed for at gøre noget
ved situationen.
Bilag vedlagt – beskrivelse.

de må løbe meget stærkt. Det lykkes ind til videre, men
politikerne bør gøres opmærksom på, hvilke betydning
normeringen har i hverdagen. Normeringen blev ændret i
forbindelse med starten på den nye struktur.
Stefan har indtil nu brugt løse vikarer til at dække møder
og sygdom, da det er umuligt at hive/undvære en person i
den pressede hverdag.
Det drøftes om dette er en generel udfordring i
kommunen. Stefan fortæller at der opleves de samme
udfordringer i kommunens andre børnebyer.
Det drøftes at det kan være en god ide at lave
sammenligninger med andre institutioner for at have tal
at sammenligne med.
Flere forældrerepræsentanter i bestyrelsen udtrykker et
ønske om at få politikkerne i tale omkring
tildelingsmodellen. Det er vigtigt, at vi kommer med
løsningsforslag og gode saglige argumenter i en drøftelse
med politikkerne.

5.

Nødpasning ved ferier i 2019 (10
min)

Det aftales, at lokale politikere indkaldes til et kaffemøde
omkring de udfordringer og løsninger vi ser i forhold til
den lave normering.
Den fremtidige ferieplan og det ønskede samarbejde
drøftes.

Udspillet er, at der sendes
personale med ved nødpasning i
uge 29 og 30 samt at der ikke
sendes personale med ved påsken
og dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

Muligheden for at lukke institutionen helt i 1 eller 2 uger i
sommerferien drøftes. Herunder om det er bedst at spare
ressourcer ved at holde lukkeuger, da kun få børn
anvender tilbuddet.
Det aftales at tage punktet op igen vedr. år 2020



6.

Drøftelse og
forventningsafstemning

Kombibibliotek (30 min)
(Tove Søndergaard –
skolebibliotekar deltager i
punktet)
Ved etableringen af

Løsningen for sommerferien 2019 bliver et samarbejde
med Årre i uge 29 og 30, hvor vi sender en medarbejder
med. Ved de øvrige lukkedage sendes der ikke personale
med ved nødpasning.
Tirsdag den. 26. februar er der licitation for byggeriet i
Agerbæk og dermed kommer der vished om, hvorvidt alle
ønsker til kombibiblioteket og hallen kan opfyldes.
Der orienteres om processen med kombibiblioteket indtil
nu, og hvilke tanker der har været, samt hvilket arbejde
der er gjort i forhold til de tegninger der nu ligger.

kombibiblioteket i Agerbæk er
der lavet forslag til indretning

7.



Gennemgang af tegninger og
drøftelse af disse – vedlagt
som bilag.



Orientering om proces os
samarbejde mellem skole og
folkebibliotek.



Drøftelse om skolens behov i
det nye samarbejde og
generelt ved det nye
bibliotek.

Justering af folkeskolereformen
(15 minutter)



Forskellen mellem de udlånssystemer der er på et
folkebibliotek og et skolebibliotek. Her skal der
findes en god teknisk løsning.



Indretningen som er forskelligt fra skole og
folkebiblioteket. Skolens biblioteket er også et
læringsrum med elevproduktioner osv.
Biblioteket skal stadig bære præg af elevernes
produktioner i skolen



Kulturen mellem et læringsbibliotek og et
folkebibliotek er som udgangspunkt forskellige.
Både almindelige borgere og skoleelever skal
tilpasse sig en ny bibliotekskultur. Vi vil skulle
vænne vores elever til at være på biblioteket på
en anden måde.

Det fælles skole- og folkebibliotek anses for at blive en
rigtig god gevinst både for Agerbæk Skole og for Agerbæk
by.
Skolen og Varde Bibliotek har i fællesskab været ude at
besøge kombibiblioteker. I uge 6 var der spændende
inspiration ved besøg på Christiansfeld Kombibibliotek.
Skolebibliotekareren Tove Søndergaard indgår i et
netværk med Varde Bibliotek og biblioteket i Nørre
Nebel, hvor der også skal etableres kombibibliotek.
Der orienteres om justeringer af folkeskoleloven, som
træder i kraft fra august 2019.



Foreløbig drøftelse og
orientering om justeringer i
folkeskolereformen pr. 1.
august 2019 – pixi udgave
vedlagt som bilag.

Skoledagen forkortes på de årgange, som ikke allerede
lokalt er blevet forkortet.
SFO-tiden vil blive længere, da skolen slutter tidligere for
indskolingselever. Det ser dog pt. ikke ud til, at
ressourcerne til SFO øges.



Drøftelse om afkortning af
skoledagen for alle
årgange.

Håndværksfag og valgfag opprioriteres, og der bliver
mulighed for at gå til eksamen.


8.

Der orienteres om de udfordringer der kan være, og som
der skal ses på:

Justering af valgfag.

Nyt fra afdelingerne (5 min)

Ved planlægning og fagfordeling til det nye skoleår
indrettes justeringerne. Punktet tages op igen i foråret.
Ved besøg fra Arbejdstilsynet fik Agerbæk Skole fik en
grøn smiley og dermed ingen påbud.



9.

Besøg af arbejdstilsynet i
Agerbæk.

Økonomi – status (5 min)

10. Eventuelt

Arbejdstilsynet synes godt om den handleplan, der er
lavet på baggrund af APV fra efteråret 2018.
Da Starup Skole i de kommende skoleår forventes at gå
en klassetildeling ned, skal der forflyttes en lærer fra
Starup til Agerbæk. Elevtallet viser i øjeblikket, at
Agerbæk får to 9. klasser i det kommende skoleår.
Susanne Brorsen orienterer om et formandsmøde i Varde
d. 26. februar. Skole og samfund har overtaget mødet på
Brorsonskolen og da flere skoler i kommunen ikke er
medlem af skole og samfund, arbejdes der på et nyt
møde hvor alle skoler kan og må deltage.

