Møde i Skolebestyrelsen
Mandag, den 12. marts 2018 kl. 19- 21
Referent: Anja Hessellund
Fraværende:

1. Elevråd

Nikolai deltager fra Elevrådet.
Den Gyldne fejebakke er sat i gang.
Der er planlagt en aktivitetsdag.
Elevrådet har lavet en styregruppe,
hvor eleverne har selv har valgt at
deltage.
9.klasse har givet udtryk for at der
er for kort tid til at varme mad og
spise maden inden, de skal være
ude.

2. Ny tildelingsmodel for skolerne i Varde
kommune
-Bilag vedhæftetHøringsfrist er torsdag den 22. marts 2018 kl.
12.
-Beslutning-

LO redegør for den nye
tildelingsmodel.
Modellen betyder at vi får tildelt ca.
250.000kr mindre.
Ansager skole er socioøkonomisk
løftet til socialgruppe 1, super eliten
indenfor socialøkonomi.
To-lærer ordning for årgange med
mere end 26 elever gælder også for
samlæste årgange.
Politikerne vil gerne tilgodese
større klasser.
Der er fundet besparelse på 15mill.
I tildelingsmodellen.
Høringssvar:
Særligt fokus på tildelingen til
administrativ personale.
Særlig tildeling til en evt. ordblinde
som linje.
Til delingsmodellen tager ikke
højde for antal diagnosticerede
ordblinde elever.

Fjerner midler samtidig med at man
ønsker et løft i kvaliteten.
Tolærerordning er ikke en
mulighed for vores årgange.
Normalt regnes der med en
klassenorm på 22 hvorfor skal det
være 26 elever i forbindelse med
tolærerordningen.
Tildelingsmodellen bør være mere
nuanceret ifh.t. differentiering
imellem skoledistrikterne således at
landdistrikterne ikke rammes pga.
demografiske forhold.
Høringssvaret udformes af: Lars
Offersen og Anja Hessellund og
det sendes til godkendelse i SKB
seneste fredag den 16.marts via
intra der skal svares senest mandag
den 19. marts.
3. Et ønske om udfordring ift.
Klyngesamarbejdet
-Drøftelse-

4. Udspil fra kommunen vedr. kortere skoledage
Udkast til forslag fra skolebestyrelsesmedlem
Lene Rotvig Uldbæk
-Bilag vedhæftet-

Skolebestyrelsen drøftede pkt.
Der er intet ønske om at der skal
ændres på
klyngesamarbejdspartnerne.
Lene skriver et forslag

-Drøftelse5. Overvejelser omkring skolens navn
-Drøftelse6. Årsmøde 19. marts 2018.
Vi har en aftale ift. oplæg med
skolekonsulent: Hanne Marie Vesløv med
overskriften: ”It takes a village….”

Der arbejdes videre med ændring af
skolens navn.
Programmet gennemgået og
godkendt.
Årsberetningen er drøftet.

-Drøftelse-

7.Orientering fra lærerne

Forplejning, der serveres kaffe og
kage AH bestiller.

Fase 3 har projektuger 12+14 emnet er
demokrati i nærområdet. Danmark
som multietnisk samfund. AH skriver
til Ansager info
Fase 2 næste projektforløb er et

praktisk musisk forløb, hvor eleverne
selv skal forfatte sangtekster og lave
musikvideo. Der er fokus på retorik og
lyrik. Derudover arbejdes der i april
med forskningens døgn. RJ skriver til
Ansager info.
En primærgruppe i fase 3 har arbejdet
med svigt, skilsmisser mm og fremlagt.

8.Orientering fra SFO og Juniorklubben

SFO: Bettina, Ida, Lars og Helle
O’Conner har deltaget i opstartsmøde
i Naturligvis.
Der forventes at starte ca. 16 nye
0.klasses elever efter sommerferien.
Forældrene blev introduceret for den
røde tråd.
Der er positive tilbagemeldinger på
opgraderingen af morgen
personaledækning i SFO’en
Juniorklubben: Vi hører mange gode
historier fra Juniorklubben. Der er
mange god tiltag.
Der er indkøb skærme til tjek ind og
ud til SFO og Juniorklub

9.Nyhedsbrev
Evt.

Laves efter årsmøde. Maria laver den.
Gæster der deltager i SKB-møder skal
overholdes gældende dagsorden og der
bør ikke drøftes andre pkt.
Hjemmeside opdateres LO tager hånd
om det.
Pkt. næste møde:
Ordblinde elever
Kortere skoledage
Afstemning omkring skolens navn

