Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 24. august 2021
kl. 17.00 – 19.00
Deltager: Helle Billeskov Kragh, Dennis Goren Stumpe, Rene Andersen, Sten Hesselholt, Lene
Vodder Madsen, Anders Thorlund Jepsen, Mette Klit, Martin Kajhøj Hansen, Mie Donslund, Marc
Simestad, Allan Duedal, Trine Møller og Mogens Hansen
Fraværende:
DAGSORDEN
REFERAT
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af referat
Godkendt
3.
Dennis Goren Stumpe udnævnes til formand. Lene VodKonstituering af bestyrelsen
der Madsen udnævnes til næstformand.
Mie Donslund er med som ny TR for lærerne. Allan
Duedal er ny medarbejderrepræsentant. Mette Klit er
ny repræsentant fra dagtilbud.
4.
TM: En god 1. skoledag. Medarbejderne startede 5 dage
Skolestart
før elevernes første skoledag. Her var de bl.a. på DGI status
kursus. Ligeledes har alle medarbejdere gennemført
førstehjælpskursus.
Medarbejdere:
En god opstart med nye små i børnehaven. Godt samarbejde medarbejderne imellem og så på tværs af grupperne. De nye konstellationer fungerer godt.
Er gået stille rolig i gang med de styrkede lærerplaner.
MKH er med i 0. klasse i forhold til overgangen fra børnehaven.
Eleverne skal vænne sig til at klassen er samlet. De små
hold under corona var en god ramme for mange elever.
En rigtig god opstart.
Ledelse:
Store udfordringer med skolekørslen. Bussen kommer
ikke til tiden. Desuden problemer med listerne for kørselsberettigede elever, der er elever, som ikke er på
listen, selvom de er kørselsberettiget. Tompladsordningen fungerer ikke.
Busruten er nu tilrettet, så bussen nu kommer til tiden.
Der udarbejdes en fælles skrivelse fra Agerbæk Skole og

Årre Børnecenter.
TM læste en skrivelse fra et forældrepar op.
Fællesbestyrelsen bakker op omkring skrivelse fra forældrene.
4.
Høringssvar budget

Fællesbestyrelsen arbejdede i grupper efterfulgt af opsamling i plenum.

5.
Projekt mere idræt og bevægelse i folkeskolen

TM: Med afsæt i forskning og gode praksiserfaringer
igangsættes tiltag på 3 forskellige skoler i Varde Kommune. Projektet sikrer mere idræt og bevægelse på de
deltagende skoler. Desuden indsamles viden og erfaringer, som kan deles med de øvrige skoler i Varde Kommune.
Indskoling: 2 uuv lektioner konverteres til
idræt/bevægelse, så indskolingen har 4 lektioner bevægelse om ugen.
Mellemtrinnet:
4 uuv lektioner konverteres til idræt/bevægelse, så mellemtrinnet har 6 lektioner om ugen.
Medarbejderne er meget konstruktive. Det er tydeligt at
vores store fælles erfaring omkring bevægelse i undervisningen danner base for projektet.
TM: Projektet er kommet i gang. Mette fra 0. klasse og
Tina for børnehaven bliver uddannet som Play hero.
Medarbejdere har mulighed for at blive uddannet Playagent.
Formålet med projektet er læring gennem leg hele vejen op i uddannelsessystemet.
TM: husk kostpolitikken i forhold til oplægget til forældremøderne.
0. klasse 7. september: Dennis Goren Stumpe
1. klasse 26. september: Meld tilbage
2. klasse 2. september: Anders Thorlund og Rene
Andersen, Helle Kragh
3. klasse 25. august: Rene Andersen
4. klasse 8. september: Meld tilbage
5. klasse 22. september: Anders Thorlund
6. Klasse 24. august: Lene Vodder Madsen
Møderne ligger kl. 15.30- 17.00
Der arbejdes henimod fuld genåbning fra på mandag.
Vi vil dog fortsat tage de gode erfaringer fra sidste skoleår med, når vi planlægger skoledagen.

6.
Legende læring

7. Forældremøder samt datoer for møder
 Fordeling af repræsentanter på
årgangene
 Møder i Fællesbestyrelsen

8.
Covid-19
 status

9.
Orientering fra:
Medarbejdere:
Ledere:
 Personalesituationen
Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
9.
Punkter til kommende møde 7/9
10.
Evt

Orientering omkring ansættelse af personale.

Legende Læring (praksisøvelser)
intet

