
 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. (5 min) Godkendt 

 
2. Meddelelser (O - 15 min) 
-Elevråd 
-SFO/Juniorklub 
-MED repræsentanter 
-Skoleleder 
-Formand: 
Generel orientering om udvikling i Ansager 
Skoles økonomiske forudsætninger.  (Bilag 1) 
Fællesråd for skolebestyrelser i Varde 
Kommune Næste møde inkl. udvalg og 
direktør er 6. juni kl 19 på Rådhuset. 
(Formand plus en fra hver skolebestyrelse) 
Dagsorden og referat fra sidste møde  
(Bilag 2)  

Elevråd: Evaluering af aktivitetsdag. God 
feedback på dagen, vejret drillede lidt.  
Opdeling af skolegården, når 
indskolingsbygningen fjernes.  
Ønske om en projektuge med ”skolefest” som 
tema for at samle penge ind til elevrådetskassen. 

SFO/juniorklub: SFO får ikke en praktikant 
alligevel, han er opsagt inden han starter pga. 
forløbet frem til praktikken. SFO ansætter i 
stedet en medhjælper, der er kendt i huset som 
vikar og kender børnene fra børnehaven. 3. 
klasse har overnatning fra tirsdag-onsdag denne 
uge. 
Juniorklubbens virksomhedspraktikant er 
stoppet pga. personlige årsager. 

Skoleleder: I MED er der givet høringssvar på 
Røgfri arbejdsplads. 
I gang med omrokering af arbejdspladser for 
personalet, samt oprydning/omrokering af 
lokaler. Udfordring at status på SFO først 
kommer d. 11/6. Ifm. nedrivning undersøges 
der på om der i stedet kan asfalteres i stedet for 
at lægge græs, der er åbnet op for mulighed fra 
Karen Mortensen (skolechef) og Susanne Fast 
(ejendomscenter). 
Sidste skoledag for 9. klasse gik godt. Det var en 
god oplevelse for både store og små elever. 9. 
klasse tog ansvaret for dagen på sig.  
Valg AMR: Morten Andersen 
Valg TR lærerne: Michael Jørgensen 
Valg TR pædagogerne: Siri Pedersen  
Der skal være valg til 
medarbejderrepræsentanter i SKB.  
Møde med ny 0. klasses forældre: Generel info 
fra bhv. klasseleder og skoleleder.  
 

SKB. Formand: SFO-sagen skal på 
udvalgsmøde d. 11/6 -19 

                               Møde i Skolebestyrelsen 

 

Tirsdag, den 28. Maj 2019 kl. 18.00- 20.00 

 

Referent:  
Fraværende:  



 

3. Konstituering (D/B - 10 min) 
- Formand 
- Næstformand  

Konstituering ved afstemning: 
Formand: Brian Falk 
Næstformand: Morten Hansen 

 

4. JV-dækning. (D/B 10 min) 
- Er forældrerepræsentanterne utilfredse 

med den økonomiske redningsplan der er 
lavet?  

Forældrerepræsentanterne finpudser udtalelsen 
til ”Varde Kommunalbestyrelse fra 
forældrerepræsentanterne” og formanden 
sender den til Peder Foldager. 

 

5. Budget (O 10 min) 
- Opfølgning pr. 30. april inkl. 
forbrugsprocenter. (bilag eftersendes)  

Der laves ledelsestilsyn 1 gang om måneden, der 
er særligt fokus på lønbudgettet. Procentvis er 
den lidt høj, der mangles at få refusionerne 
overført til skolens konto.  
Der er ikke lavet et ud-konteret budget for SFO 
og Juniorklub, der er en aftale med 
økonomikonsulenten om, at det får vi lavet. 
 

 

6. Princip (D/B 15 min) 
SFO leders forslag til tilføjelse til 
lovpligtig princip for SFOens 
virksomhed. J.f. referat 28. marts 
(bilag eftersendes).   
 
 

Mål- og indholdsbeskrivelse godkendes. 

Til princippet ønskes der tilføjelse:  

1. Skolelederen formidler princippet til forældre, 

elever og medarbejdere. 

2. Skolelederen implementerer princippet efter 

drøftelse med skolebestyrelsen. 

3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen 

efterlever princippet. 

4. SFO-princip med tilføjelses godkendes. 

 

 

 
7. Princip (D/B 15 min) 

-Ledelsens forslag til princip for brug 
af vikar. (bilag eftersendes)  

Princippet godkendes og implementeres i det 
lovpligtige princip nr. 6, arbejdets fordeling 
blandt det undervisende personale. 

 

8. Skoleårets planlægning  
(O/D/B – 10 min) 
– herunder skolebestyrelsens 
bemærkninger i 
ansøgning/orientering om afkortning 
af skoledagens længde. (Bilag 3)  

 

Næste års planlægning er godt i gang. Der er en 
del arbejde i gang omkring den nye 
arbejdstidsaftale for lærerne.  
Der skal være samtale til en læreransættelse d. 
12/6. Brian og Michelle N. deltager som 
forældrerepræsentanter.  
Ledelsen kommer med forslag til afkortning af 
skoledagen.   
Skolebestyrelsen godkender et forsøg på 
afkortning af skoledagen §16a og §16b, 2 



lektioner på mellemtrin/udskoling og 5 
lektioner i indskolingen. ”Skolebestyrelsen bakker 
op omkring afkortning af skoledagen, med henblik på at 
tilsvarende ressourcer bruges på to-voksen ordning i de 
tilbageværende lektioner”. 

 
9. Princip (O/D 20 min) 

-Ledelsens indledende forslag til 
Lovpligtig Princip for samarbejdet 
mellem skole og hjem, og om skolens 
og forældrenes ansvar i samarbejdet. 
(bilag eftersendes) Skolebestyrelsens 
kommentar forud for behandling i 
MED 

Der er en kort drøftelse af punktet. Der 
nedsættes et udvalg (Kitty og Michelle C.) til at 
arbejde videre med ledelsens udkast. 

10. Skolefoto (D/B 5 min)  
Fremadrettet -har skolebestyrelsen 
særlige ønsker?  

Udsættes. 

11. Referat (B – 5 min)  

  

  

  

 


