
 

 

 

Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 11. januar 2022 

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 

Simested, Allan Duedal, Trine Møller og Mogens Hansen 

Fraværende:  

DAGSORDEN REFERAT 

1.                                                             

Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt 

2.  

Godkendelse af referat 
 
Godkendt 

3.  

Profilering af Årre Børnecenter 
 
TM orienterer omkring samarbejde med udviklingsrådet 
og begge Borgerforeninger. 
Der søges en pulje i udviklingsrådet til udarbejdelse af 
profilering og bosætning. Der skal laves en ny gruppe. 
Der findes repræsentanter fra alle områder. Jyllerup, 
Roust, Fåborg, Hjortkær og Årre samt fællesbestyrelsen. 
Fra FB har Rene givet tilsagn. 

4. 

Farlig skolevej v/formand  
Der er sendt skrivelse til kommune i forsøg om at få 
Vardevej gjort til farlig skolevej samt trafikken ved Tof-
ten og børnehaven. 
Der er nedsat en gruppe i Varde Kommune, som skal se 
på trafikken ved skolerne i kommunen – Toften er med i 
denne problematik. 
Vedr. Vardevej er det borgerservice som har overtaget 
sagen. 

5.  

Covid-19 

• status 

TM orienterede omkring testning. Fra uge 3 bliver ele-
verne testet en gang på skolen og en gang i hjemmet. 
Der laves nye samtykker til podning af 0. klasse. 
Der er 2 medarbejdere i skoledelen, som er smittet 
samt flere, som er i nærkontakt.  
SFO og Juniorklub: Første uge af januar ikke mange til-
meldte i SFO pga. nødpasning. Juniorklub har været 
lukket frem til den 6/1. Første gang Juniorklub åbnede 
var der 29 elever med fremmøde, selvom de ikke må 
være sammen på tværs af årgangene. Der er generelt 
en god stemning blandt personalet trods Covid-19. 
Skolen: God stemning. Gode til at holde afstand. Større 
fokus på udluftning.  
Børnehaven: en enkelt smittet af personale i børneha-
ven. Personalet står sammen omkring de udfordringer, 



 

som Covid-19 medbringer. 
Alle grupper er obs på at fastholde planen for læring, 
selvom Covid-19 er modspiller. 
 

6. 

Kvalitetsrapport 
Det er sidste gang, der skal laves et høringssvar på en 
kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten bliver afskaffet. 
Kvalitetsrapporten bliver erstattet med en udviklings-
samtale. 
 

7.  

Nyansættelser 
Laura Severin Urup er ansat som pædagog pr. 24/1. Hun 
er nyuddannet fra seminariet den 20/1. Hendes primæ-
re opgave er klassepædagog for 0.kl., 1. kl. og 5. kl. samt 
juniroklub og sfo. Karoline Ladefoged Vestkær er pr. 3/1 
ansat som pædagogmedhjælper, hvor hun skal varetage 
støttefunktioner samt være en del af SFO personalet. 

8. 

Orientering fra: 

 

Medarbejdere: 

 

 

 

Ledelse: 

 

 

 

 

 

 

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: 

 
Skolen: Det går godt trods Covid-19 
 
Børnehaven: Får en hverdag til at fungere. Det går godt 
trods Covid-19. Navneforandring på grupperne. 
 
TM: Vores faste psykolog er tilbage efter endt barsel. 
Hverdagen fungerer fint. 
 
MH: Den 20. januar kommer der en ny national triv-
selsmåling. 
 
 
Formand forespørger om elevrådet igen kan være re-
præsenteret på de kommende møder. 
 
 
 
 

9. 

Punkter til kommende 22/2-2022 
 
Budget 2022, regnskab 2021, Covid-19, Farlig skolevej 

10. 

Evt 
 
Intet 

 


