
 

 

 
Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 22. marts 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: Trine Møller, Sten Hesselholt, Dennis Goren Stumpe, Rene Andersen. 
DAGSORDEN REFERAT 

1.                                                             
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2.  
Godkendelse af referat 

Godkendt 

3.  
Valg til fællesbestyrelsen  

Vigtigt at få kandidater bragt på banen. Gerne fra 
Fåborg, Hjortkær. 
Være lidt opsøgende. Forespørgsel ansigt til ansigt. 
Enkle forældre fra børnehaven har meldt at være mulig 
interesseret.  
Ledelse uploader en video vedr. valg til 
fællesbestyrelsen. 

4. 
Farlig skolevej v/formand  

Udsættes til næste gang 

5.  
Ukraine 

• Lokal set 

Vi har ikke modtaget nogen familier endnu. Kommer der 
nogen i vores distrikt skal de tilknyttes os. Svært at sige 
mere pt. Kommer der børn, vil de ikke tælle med i vores 
normering. 46 familier i varde kommune. Der er flaget 
med ukrainsk flag i det tidsrum det var tilladt. 5 elever 
der har lavet flaget i håndarbejde. Vi holder os løbende 
opdateret med situationen.  

6. 
Økonomi 

• Budget 2022 

MH gennemgik budget 2022. Fællesbestyrelsen 
godkendte budget 2022 

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

Skole: kursus i inkluderende læring og to-voksen 
ordning. Hel dag med science og bevægelse i skolen. 
 
Bevægelsesredskaber i børnehave. Udfordre børnene 
motorisk (bevægelses bom, madrasser, legetårn).  
 
Ønske fra børnehave om et plant stykke græs til boldspil 
osv. Det undersøges om man kan rykke hegnet der 
skiller børnehaven og skolens legeplads så det skaber et 
plant stykke til børnehaven. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Elevrådet 
 
 

Skur skole: bålplads ønskes. Der er dialog omkring 
muligheder. 
 
Slået stilling op. Der bliver kaldt ansøgere ind til samtale. 
 
 
 
Elevrådet repræsenteret ved Luka og Mathilde fra 6. kl. 
Elevrådet ønsker regler for hulebyggeri, så konflikter 
undgås.  
Der opleves meget støj i bussen. Ikke alle seler i bussen 
fungerer.  
Farlig skolevej ved børnehaven- svært at se bilerne, når 
man kommer på cykel. 
Stort ønske om morgensamling igen. Ønske om 
frugtordning og bolleordning igen. 
 
Ønsker til indkøbslisten: 
Kunstgræsbane, sjippetov, nye bolde, mikroovne, flere 
mooncars, hoppepude, kængurustylter, tennisbolde og 
amerikanske fodbolde. Køleskab ved klasserne. 
En spa dag for alle. 
 

8. 

Punkter til kommende 26/4 
- Farlig skolevej 
- Opfølgning Ukraine 
- Valg til fællesbestyrelse 
- Overgang fra dagpleje til børnehave 
- Elevrådet 

9. 

Evt 
Intet 

 

 


