
 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B - 5 min) Dagsordenen er godkendt. 

Kitty Gamkinn kunne ikke godkende 
dagsordenen, dette begrundes med at 2 af 
hendes pkt. er medtaget på dagsordenen.  

 
2. Meddelelser (O - 30 min) 

 
- Elevråd 
- SFO/Juniorklub 
- MED repræsentanter 
- Skoleleder 
- Formand 

  

Elevrådet: 

Elevrådet stiller forslag om et 
skolearrangement til indsamling til rådighed 
for elevrådet. Der er et ønske om, at det bliver 
en temafest, hvor eleverne f.eks. kan lave 
forskellige boder, tombolas og madboder. 

SFO:  

Der er 73 børn tilmeldte. 

Det har været borgerhenvendelser omkring 
bevarelse af den eksisterende SFO-bygning. 

Juniorklub:  

54 tilmeldt ud af 59 mulige. 

Juniorklubben har været på årets første tur 
som gik til City Jump. Der er planlagte flere 
turer i årets løb.   

Det har været en god opstart efter 
sommerferien. 

Skoleleder: 

Der kom ca. 115 elever, som deltog i på 
skolens vegne i Mariefestival. 

I løbet af skoleåret er der omlagt nogle 
pædagogisk dage dette bevirker, at det 
pædagogiske personale timejustere den 20. 
december samt 2 onsdag efter endt 
undervisning, hvor der er elev fri. 

                               Møde i Skolebestyrelsen 
 
Onsdag, den 11. september 2019 kl. 17.00- 19.00 
 
Referent: Anja Hessellund 
Fraværende: Helle O’Connor 



Der har været en tilgang i vores 9.klasse.  

Der er samlet 201 elever på Ansager skole. 

Der er 3 årgange, hvor der er omkring 14 
elever pr. årgang. 

3. Høringssvar vedr. budget  
(D/B 15 min) 
 
Bilag 1 

 Der laves en tilføjelse til pkt. R29 

” Forslag R29 1:1 løsning - forlænget levetid. I 

forslaget indgår at skolerne fremover skal gøre 

en indsats for at opfordre eleverne til medbringe 

egen PC. Skolebestyrelsen mener, at forslaget 

udfordre folkeskolens gratis-princip og 

chancelighed, som vil resultere i et pres til skjult 

forældre-betaling. Ovenstående praksis vil 

ligeledes medfører et øget pres på underviserne, 

da eleverne medbringer forskellige enheder og 

software.” 

Hørringsvaret er godkendt. 

Kitty Gamkinn: kan ikke godkende 

hørringsvaret, da hun har tre pkt. som ikke 

medtages i hørringsvaret.  

 
4. Rækkefølge for revidering af 

principper. 
(D/B 10 min.) 
 
I hvilken rækkefølge revideres/udarbejdes 
de obligatoriske principper? 

 
1. Undervisningens organisering 
2. Underretning af hjemmene om 

elevernes udbytte af undervisningen. 
3. Arbejdets fordeling mellem lærerne og 

pædagogerne 
4. Fælles arrangementer for eleverne i 

skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse 
i praktik m.v. 

5. Opfyldelse af undervisningspligten ved 
udøvelse af eliteidræt eller deltagelse i 
musikskole 

6. Skolens arbejde med elevernes 
udvikling i skolens faglige og sociale 
fællesskaber 

7. SFO 
8. Samarbejdet mellem skole og hjem 

 

 

 

Skoleledelsen laver en prioriteret rækkefølge, 
således, at principperne revideres/udarbejdes 
i løbet af valgperioden. 

 

 

 

5. Revidering af computer udmelding 1:1 
(D/B 10 min.) 
 
Skolebestyrelsen har tidligere forholdt sig 
til hvornår eleverne tager deres pc med 
hjem og hvornår de opbevares på skolen. 
 

Ændringen er vedtaget 



Forslag til ændring: 
3.-9. kl bruger computeren i skolen og 
de tager som udgangspunkt 
computeren med sig hjem efter skoletid. 

 
Bilag 2 

6. Drøftelse af medlemskab af skole og 
forældre (D/B – 10 min) 

 
Prisen for medlemskab for skoler består af 
et momspligtigt basiskontingent og et 
momsfrit kontingent, som er afhængigt af 
antallet af elever på skolen. 
 
Basiskontingent udgør 3.335,80,- kr. inkl. 
moms pr. år. 
Det momsfri kontingent pr. elev udgør 8,54 
kr. pr. år.  
 

Det besluttes, at bestyrelsen opsiger sit 
abonnement hos Skole og forældre. 

Ved afstemning: 

1 imod 

4 blankt 

6 for 

Kitty Gamkinn stemmer imod forslaget 

7. Budget (O 10 min) 
 
Opfølgning pr. 31.08.19 inkl. 
forbrugsprocenter.  
 
Bilag 3 

Der er særligt opmærksomhed på SFO’ens 
økonomi pga. den nedsatte tildeling jv. 
elevindskrivning. 

Der er stadig fokus på skolens økonomi, der 
forventes en nedskrivning af 
budgetunderskuddet på omkring 40%. 

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i 
198 elever. 

8. Evt. Der er afholdt et sparringsmøde, hvor 
Skolechef Britta Boel, Peder Foldager, 
Formand for Børn og læring 
Skolebestyrelsesformand Brian Falk, 
Næstformand Morten Hansen samt Skoleleder 
Jens Skouboe deltog.  

 

9. Godkendelse Referat (B – 10 min) Referatet er godkendt  

 

 

 


