
 
 

 
Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 23.februar 2021 

 
kl. 17.00 – 19.00 

Deltager: Helle Billeskov Kragh, Dennis Goren Stumpe, Rene Andersen, Sten Hesselholt, Lene 
Vodder Madsen, Anders Thorlund Jepsen, Jesper Madsen, Martin Kajhøj Hansen, Kim-Rikart 
Feldskou, Marc Simestad, Aase Lauridsen, Trine Møller og Mogens Hansen 
 
Mødet foregår virtuelt: 
 
Fraværende:  
DAGSORDEN REFERAT 
1.                                                             
Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2.  
Godkendelse af referat 

 
Godkendt 

3. 
Trafik 

 Sikker skolevej v/Camilla 
Svensson 

Et ønske om at søge om at vejen bliver trafikfarlig, hvil-
ket kan give fordele for elevernes færden. 
 
Der laves en ansøgning med støtte og opbakning fra 
Fællesbestyrelsen. Camilla Svensson og Bjarne Svensson 
kommer med et udkast til ansøgning. 

4.  
Covid-19 
Hverdagen ved Årre Børnecenter 

 Skole – KF, AAL 
 SFO - MH 
 Juniorklub -MH 
 Børnehave – MKH 

Skole:  
5. og 6. klasse virtuel undervisning. 
Ikke de store ændringer i 5. og 6. klasse. Dog færre læ-
rer på klassen. Eleverne er meget klar til undervisnin-
gen.  Der bruges ikke længere tid til at vaske hænder, 
hvilket giver mere tid til undervisning.  
Der er indsats på de elever, som betragtes værende i 
mistrivsel hver dag. 
Lærerne er til stede i hele undervisningsforløbet gen-
nem dagen. Eleverne sættes ikke i gang og efterlades 
ikke til dem selv. 
 

0. 4. kl. Fysisk undervisning 
Dejligt at få eleverne (0. – 4.kl) tilbage på skolen. De er 
meget glade for gensynet. Der bruges stadig meget tid 
på hygiejnen. Klasserne kan være delt op i to hold, og 
klasserne kan begynde fælles, hvorefter man sendes ud 
i mindre grupper. Der er lokaler til alle klasser. Der er 4 
lektioner om formiddagen. Over middag er der indlagt 
et bevægelsesmodul, som pædagogerne har ansvaret 
for. Det er dansk, matematik og engelsk, som er de pri-
mære fag, eleverne får undervisning i. Holddannelse er 



 
ikke fast, der justeres efter behov under hensyn til triv-
sel og faglighed.  
 
SFO: Fra uge 6 af er SFO nu ikke længere en nødpas-
nings SFO, men SFO, hvor retningslinjer sætter rammen. 
Alle aktiviteter foregår for det meste klasseopdelt, men 
i ydre timerne kan man ifølge retningslinjerne være 
sammen på tværs af årgangene. 
 
Juniorklub: Klubben er åbnet for 4. klasse om torsdagen. 
5. og 6. er pt. ikke en del af klubben, da klasserne ikke 
har fysisk fremmøde.  
  
Børnehave: Børnene er på deres stuer så meget de kan 
det i løbet af dagen. Legepladsen er delt op i Zoner, 
hvor børnene flekser i zonerne i løbet at ugen. 
Det fungerer rigtig godt i forhold til aflevering og af-
hentning af børnene. Der er ekstra personale på i ”åb-
ningen” om morgen, hvilket giver god effekt på børne-
nes start af dagen. 
Bussen bliver brugt flittigt. Børnene kommer på masse 
gode ture. Det giver luft i huset, at der er en gruppe på 
tur.  
 
Alle de medarbejdere som har ønsket det, er nu blevet 
testet første gang. Tirsdag og fredag er testdage for 
medarbejderne ved Årre Børnecenter. 

5. 
Profilering af Årre Børnecenter 

 Fåborg – Årre v/Anders Thor-
lund og Rene Andersen 

 Folder Årre Børnecenter 
v/Marc Simestad 

I gruppen for udvikling og vækst i Fåborg-Årre er føl-
gende: 
Stig Kikkenborg – Fåborg Vrenderup IF, Martin Christen-
sen Fåborg Borgerforening, Susanne Jepsen Årre Bor-
gerforening, Anders Thorlund Fællesbestyrelsen Årre 
Børnecenter, Rene Andersen Fællesbestyrelsen Årre 
Børnecenter, Casper Pedersen Årre Boldklub og Mogens 
Hansen Årre Børnecenter. 
 
Det første møde er afviklet, hvor emnet udvikling og 
vækst var temaerne. Der er stor lyst fra både Fåborg og 
Årre til at lave en fælles indsats i forhold til vækst og 
udvikling. Der blev lavet en lille brainstorm, hvor føl-
gende blev vendt:  
 

- Familieklubber, hvor tilflyttere sættes i forbin-
delse med etablerede borgere. 



 
- Beregning på opførelse af huse i Fåborg og Årre, 

som skal bruges til synliggørelse af områderne. 
- Lave en foreningsboble som giver overblik over 

foreningslivet m.m. 
- Digitalisere Lokalnyt til profilering af områderne 
- Anvende sociale medier til at italesætte hvor 

”lækre” områderne er.  
- Måske anvende Jespers podcast til at profilere 
- Oprettelse af seniorboliger, så der kan komme 

flere børnefamilier til – udskiftning af ”sølvbryl-
lupskvarterne”. 

- Gå sammen omkring profilering – mere økonomi 
til at profilere for. 

- Sikre at der ikke sker overlap af begivenheder i 
begge byer. 

 
Der er er aftalt et nyt møde den 22. april kl. 18.30. 
 
 
 

6. 
Økonomi 

 Regnskab 2020 
 Budget 2021 

MH gennemgik regnskab 2020 og budget 2021. 
Fællesbestyrelsen godkendte regnskab 2020 og budget 
2021. 

7. 
Orientering fra: 
 
Medarbejdere: 
 
Ledere: 
 
 
 
Øvrige medlemmer af bestyrelsen: 
 

TM: Orienterede omkring henvendelse vedr. nyt projekt 
mere idræt i folkeskolen – Svendborg projektet. Fra 
politisk side er Årre Børnecenter i spotlight i forhold til 
at være en del af projektet.  

8. 
Punkter til kommende møde 23/3 

Svendborg projektet 
Trafik – sikker skolevej 
Covid-19 
Hvad er slik i madpakken – dialog om kost/madpakke 
politik 
Profilering af Årre Børnecenter 

9. 
Evt 

Intet 

 


