
 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B - 5 
min) 

Dagsordenen godkendt 

 
2. Meddelelser (O - 20 min) 

 
- Elevråd 
- SFO/Juniorklub 
- Skoleleder 
- Formand  

Elevrådet: Har snakket om skolens 
sundhedspolitik, hvilke regler gælder på skolen? 

Planlægger stadig idrætsdagen den 16. april – 
elevrådet står selv for posterne på dagen. 

Juniorklubben: har med stor succes afholdt LAN-
party med 47 deltagere. Der har været stor 
opbakning fra både forældre og børn. 

Juniorklubben oplever at nogle børn går forbi 
købmanden og køber usundt inden de møder i 
juniorklubben. 

Der er i juniorklubben også afholdt fastelavn med 
45 deltagene børn. 

SFO: Er i gang drøftelserne af hvordan en ny SFO 
skal indrettes. 

Skoleleder: 

Der er igen bevilget midler til Musik og Kreativitet 
200.000 kr. i 2020 og 2021 

Sekretær Sonja har opsagt sin stilling og en afløser 
er ansat i tidsbegrænset stilling. 

Pt. afvikles Trivselsundersøgelserne, der er frist 
den 20. marts. 

Der er drøftelser om hvorvidt De nationale tests 
skal afvikles. Skolen afventer en samlet udmelding 
fra Varde Kommune. 

Formanden: 

Børne – og ungepolitikken revideres og der er 
mulighed for at indgive hørringssvar inden 
onsdag den 25. marts 2020 kl. 12. 

                               Møde i Skolebestyrelsen 
 
Onsdag, den 26. februar 2020 2019 kl. 17.00- 19.00  
 
Referent: Jens Skouboe 
Fraværende: Helle O´Connor 



 

 

 

3. Smarte kvadratmeter SFO (O -  20 
min.) 
- Orientering vedr. tidsplan 

Skoleleder orienterede om tidsplanen for 
etablering af SFO.  

Der etableres ventilering og køkken af 
ejendomscenteret. Indskolingstoiletter renoveres 
også af midlerne fra indvendig vedligehold, som 
nu også er placeret ved ejendomscenteret. 

 

4. Årsresultat budget 2019 (O - 10 
min.) 
- Orientering om resultatet 2019  

(Se bilag, Ansager Skole budgetoverførsel fra 
2019…) 

Skolelederen: Orienterede om årsresultatet. Der 
er afdraget 581.000 kr.på gælden, men det har 
ikke været uden konsekvenser for den daglige 
drift af skolen. 

5. Budget 2020 (D/B – 40 min.) 
-Drøftelse af budget 2020 med henblik 
på godkendelse. 
 
(Se bilag: Budget 2020, Budgetforslag SFO, 
budgetforslag skole, Resultat ved fremskrivning af 
løn)  

 Budgettet er fremlagt og ved afstemning 
godkendt. 

Kitty ønsker ikke at godkende budgettet i det der 
er lagt op til for store besparelser. 

6. Skolebestyrelsesvalg (D/B - 10 
min.) 
- Gennemgang og justering af tidsplan 
for skolebestyrelsesvalget.      
 
(Se bilag:   Forældreskrivelse SB-valg 2020, Tidsplan 
SB-valg 2020)              

Skolelederen fremlagde ændringer til skrivelsen 
omkring Skolebestyrelsesvalget 2020 

Forældreorientering vedr. valg udsendes til 
forældre i uge 9. 

7. Udskolingssituation Ansager Skole 
(D – 10 min) Punktet udsættes til næste møde 

8. Evt. Der ønskes på kommende møde status på skolens 
håndtering af rygning og snus. 

 

9. Godkendelse Referat (B – 5 min) Referatet godkendt 

 


