Møde i Skolebestyrelsen
Torsdag, den 28. marts 2019 kl. 18.00- 18.50
Referent: Helle
Fraværende: Anja, Bjarne, Lene

1. Godkendelse af dagsorden –
ordstyrer. (B)

2. Meddelelser: (O 10 min)

Godkendt

Elevråd:
Et ønske om mere synlige gårdvagter udenfor.

Elevråd:

Udskoling ønsker mere bevægelse i primærtimerne
gerne med udgangspunkt i fase 2 modellen, hvor
der er fast struktur.

Skoleleder:
SFO/Juniorklub:
Formand:
-Referat fra fællesrådsmøde- bilag 1
-Økonomi på udvalgsmøde i Børn og
Læring bilag - 2
-Befordring bilag - 3
-Formandens svar på skoleledelsens
udtalelse omkring ansvarsfordeling j.f.
referat 20. februar 2019 bilag - 4

3. Tilføjelse til princip for
SFOens virksomhed.
(O/D 5 min)
(omkring retningslinjer når børn ikke er
meldt fri, men heller ikke dukker op i
SFO`en)
Har skolebestyrelsen kommentar inden
Helle laver et princip-forslag, med henblik
på senere godkendelse af
skolebestyrelsen?

Ingen kommentarer til meddelelser fra skolen og
SFO/juniorklub.
Der kommenteres på formandens svar på ledelsen
udtalelse. Burde der været lavet en samlet fra
skolebestyrelsen. Kitty tager ansvar for egen
udtalelse.

Der er ikke mulighed for at lægge ansvaret over på
forældrene, da det går imod lovteksten i
”bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever
i skoletiden” §2.
Helle har undersøgt, hvordan proceduren er ved
de andre SFO’er i kommunen. Alle steder
efterlyses børn.
Helle udarbejder princip, der kommer med på
næste møde.

4. Lejrskole (B 10 min)
Hvilken årgang skal tildeles de
20.000 kr. på lejrskole-posten i
2019 budgettet.
Bilag - 5

Personalet på skolen har peget på udskoling og
gerne 8. klasse, da der her er samfundsfag og det
giver mulighed for fagfaglighed ind i lejrskolen.
Skolebestyrelsen bakker op om personalets forslag
og der peges samlet at lejrskole er for 8. klasse.
Skolebestyrelsen vil gerne arbejde med andre
muligheder for øvrige årgange, hvor der er
forældreengagement.

5. Smarte M2 / SFO. (O/D 5
min)
Orientering fra udvalg og en kort
drøftelse med kommentar/input
inden udvalget laver forslag til
udtalelse
Bilag 6 & 7

6. Skal Ansager Skole stille
forslag til Varde Kommunes
budget? (D/B 5 min)
Deadline? Evt. underudvalg
med mandat til at lave forslag
der godkendes mellem SBM

7. Nyhedsbrev (D/B 5 min)
Kan forslag til Nyhedsbrev
godkendes til publicering på
Ansager Info? Bilag - 8

8. Gensidig orientering (O 5
min)
Bilag - 9

9. Evt.

10. Godkendelse af referat. (B 5
min)

Der er generel opbakning til det arbejdsgruppen
har udsendt.

Skolens ledelse har ingen forslag eller ønsker til
kommunens budget.
Skolebestyrelsen har et forslag til Varde
Kommunes budget
Forslag:
- at skolen ikke fratages flere økonomiske midler
- større medfinansiering ift. kontaktperson til
Varde Kommunes nye ordblindestrategi
- ikke flere besparelser på befordring for
skolebørn.
Nyhedsbrev godkendt.

