
 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B - 5 
min) 

Dagsorden godkendt. 

 
2. Meddelelser (O - 20 min) 

 
- Elevråd 
- SFO/Juniorklub 
- Skoleleder 
- Formand  

 Elevrådet: Pga. Corona-lukning har elevrådet 
ikke noget at byde ind med, da de ikke har kunnet 
mødes. 

Skoleleder: Ansættelse af ny sekretær på 15 
timer ugentligt i den forgangne uge. Lotte Hansen 
som også varetager skolesekretær funktion på 
Outrup skole. Lotte starter om torsdagen fra d. 
30/4 og starter på fuld tid ( 15 t/ugentligt) d. 1/6 

Personalerummet bliver malet og der er lagt nyt 
gulv. Derudover bliver enkelte andre klasselokaler 
også malet. 

Formand: ingen meddelelser 

 

 

 

3. Budget 2019 (O - 10 min.) 
- Orientering om status på budget. 

Opfølgning pr. 31.03.20 
 

Skolen følger pt. budgettet fint. 

Tirsdag d.  28/4 havde skolen budgetopfølgning.  

På løndelen på skolen er der estimeret ca. 400.000 
i overskud. JS har indberettet et forventet 
overskud. Målet er, at SFO og Juniorklub går i nul. 

En udfordring grundet manglende sekretær er, at 
regninger, som pt. bliver betalt af en central 
konsulent, ikke bliver konteret korrekt. 

Elevtallet pr. 5/9 forventes at være på 195 elever. 

Der arbejdes stadig på refusion ift. en ekstra 
varmeregning.  

                               Møde i Skolebestyrelsen 
 
Virtuelt møde - Onsdag, den 29. april 2020 2019 kl. 17.00- 18.30  
 
Referent: Vibeke Vind 
Fraværende: Helle O’Connor 



Bemanding ift. genåbning holdes pt. inden for 
rammen.  

Alle ekstra udgifter ift. Covid-19 markeres med 
”Covid19”, da det er tiltænkt, at vi får disse 
refunderet efterfølgende.  

4. Status SFO (O - 20 min.) 
- Udbud, indretning nye lokaler 
- Status i forhold til økonomisk 

tildeling og elevtal – konsekvenser 
heraf. 

Flytning af SFO: Skoleleder orienterede om 
indretningen af den nye SFO samt processen 
omkring flytningen af SFO’en. Skolen har lavet et 
materiale, som er sendt i udbud. Skolen har sidste 
uge haft virtuelle præsentationer fra tre udbydere.  

Når man har lavet et udbud, er skolen pålagt at 
vælge en af dem, og er også rimeligvis fastlåste ift. 
det udbud der er lavet. Der kan dog laves enkelte 
rettelser/tilføjelser.  

Højer Møbler har fået opgaven. 

Jesper H. er i gang med at samle reoler denne uge 
og flytter biblioteket i løbet af uge 20. Herefter 
igangsættes processen med at indsætte køkken 
m.m.  

Forventet levering af møbler fra Højer er ultimo 
uge 24 

Faldende børnetal: Skoleleder orienterer om 
status i forhold til økonomisk tildeling og elevtal.  

Samtidig med faldende børnetal i SFO, falder en 
gammel opgave vedr. rengøring fra, nu hvor 
SFOen flytter. 

Dette medfører en reduktion på 1,28 pædagog-
stilling.  

Der skal reduceres i timetallet i personale. Ingen 
afskedigelser men en mulighed for forflyttelse til 
juniorklubben. 

Skoleleder orienterer om tidsplan for processen.  
Alle pædagoger er blevet orienteret om tidsplanen 
og situationen omkring reduktionen i timetallet.  

5. Skoleårets planlægning (O/D – 30 
min.) 
Indledende orientering om skoleårets 
planlægning 
- Den kortere skoledag 

 Skolelederen orienterer omkring at skolen ikke er 
i en position hvor der skal afskediges eller 
ansættes lærere. De indledende manøvrer vedr. 
skoleårets planlægning er igangsat.  



Den kortere skoledag: Skolen ønsker at fortsætte 
den kortere skoledag. SB bakker fortsat fuldt op 
om den kortere skoledag.    

Forældreønske: Der er ønske om at åbne skolen 
mere op for forældrene og at klasser inviterer op 
til fremvisning af skolearbejde.  

6. Status COVID-19 (D – 10 min) 
Fjern-UV fungerer godt for 6.-9. kl.  

Skolen har lavet justeringer ift. bemandingen for 
de elever der bliver undervist på skolen, da der 
skulle indtænkes tid til pause og forberedelse for 
lærer og pædagoger.  

7. Evt. Formanden orienterer omkring høringsperiode 
for hallerne. Er i tvivl om det har en betydning for 
børnene i Ansager eller skolens økonomi.  

Det besluttes, at SB ikke laves et høringssvar.  

Referater lægges på skolens nye hjemmeside.  

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

 


