
 

 

1. Konstituering af bestyrelsen (B – 15 
min) 

 
- Valg af formand 
- Valg af næstformand 

Der var valg til formandskabet i skolebestyrelsen. 
Brian Falk og Kitty Gamkinn stiller op som formand. 
Ved valget var der seks stemmer til Brian Falk og to 
stemmer til Kitty Gamkinn. Der var tre blanke 
stemmer. 

Morten Hansen stiller op som næstformand.  

Brian Falk vælges som formand. 

 

Forældrerepræsentanter: 

Brian Falk 

Morten Ernst Hansen 

Marianne Høj Ahlers 

Michelle Nielsen 

Michelle Carina Christensen 

Kitty Smedegaard Gamkinn 

Jonna Marie Steppart Laursen 

Suppleanter: 

1. Anita Daniel Lauridsen 
 

2. Maiken Ahlers Holdt 
 

3. Irene Østerby 

Medarbejderrepræsentanter: 

Line Mads Hylander Prinds 

Michael Jørgensen 

Elevrepræsentanter: 

Ida Bræstrup Jørgensen 

Simon Hyldahl Petersen 

Møde i Skolebestyrelsen 
 
Onsdag, den 26. august 2020 kl. 16.00 - 18.00  
 
Referent: Vibeke Vind 
Fraværende:  



Ledelsesrepræsentanter: 

Helle O’Connor Due Jensen (SFO-leder) 

Vibeke Vind (Viceskoleleder) 

Jens Skouboe (Skoleleder) 

 

2. Godkendelse af dagsorden (B - 5 min) Dagsorden godkendt. 

 
3. Meddelelser (O - 20 min) 

- Elevråd 
- SFO/Juniorklub 
- Personale 
- Skoleleder 
- Formand  

Elevråd: 

-Mellemtrinnet ønsker renere toiletter 

-Overbygningen ønsker ikke at være på 
skolestadion i hvert frikvarter. 

→ Skoleleder orienterer om årsagen hertil, som 
har at gøre med Covid-19 retningslinjerne. 

-Ønske om koste i madkundskab og generelt 
bedre rengøringsmidler. 

-Ønske om aktivitetsdag til foråret – fredagen 
op mod påske. 

SFO/Juniorklub: 

Grundet stigende elevtal, som lander på 
omkring 66 elever, er der ansat en ny pædagog 
i juniorklubben. 

I SFO’en forventes det at elevtallet ender på 47 
i år grundet bl.a. udmeldelser ifm. Covid-19 og 
mindre årgange. 

SFO’en har afholdt sommerfest for børnene ifm. 
opstarten. 

Der prioriteres flere ture ud af huset dette 
skoleår for SFO’ens børn. 

Personale: 

-Det er i støbeskeen, at der i dette skoleår skal 
afholdes skolefest. Grundet Covid-19, er den 
dog udskudt til foråret.  

Skoleleder: 

-Covid-19 retningslinjerne begrænser fortsat 
skolen i bl.a. planlægning af Den åbne skole. 
Dog er der opmærksomhed på, hvilke 



anledninger skolen kan invitere forældre m.m. 
ind på skolen.  

-Skolen har opstartet et samarbejde med 
musik-og billedskolen, der sammen med 
skolens musiklærer, etablerer forløb for nogle 
klasser (2.+4. klasse).   

-Ifm. en opsigelse lige inden sommer, 
orienteres der om, at der er ansat en ny lærer i 
stillingen.  

-Der bliver skrevet ud til forældregruppen 
omkring udlevering af mundbind til elever ifm. 
transport til og fra skole. 

 
4. Høringssvar vedr. Budget (D/B - 20 

min.) 
- Drøftelse af høringssvar 

Fristen for høringssvar er rykket frem fra d. 
12/9 til d. 3/9. 

Punkter fra forslaget til budget drøftes i 
bestyrelsen. Det drøftes hvilket punkter, 
skolebestyrelsen ønsker at kommentere på i et 
høringssvar. 

 
5. Ansager skoles udskoling (O/D – 20 

min.) 
Opfølgning og drøftelse, på baggrund af 
møder afholdt lokalt vedr. Ansager Skoles 
udskoling.  

Gruppen er repræsenteret af et bredt udvalg af 
lokale beboere i Ansager.  

Der arbejdes på at indsamle et materiale i en 
hjemmeside, som skal præsenteres for udvalget 
i Børn og Læring. Dette med håb om at stryge 
det obligatoriske minimums-elevtal for skolens 
9. klasse. 

 
6. Revidering og udarbejdelse af 

principper (O – 5 min) 
- Orientering om rækkefølge 

Skolens ledelse udarbejder løbende et udkast 
til principper, som sendes ud sammen med 
dagsorden til skolebestyrelsesmøder. 

Der holdes fast i den skabelon, som Skole og 
Forældre har udarbejdet. 

 

 
7. Møderække i kommende skoleår 

(D/B - 5 min.) 
- Godkendelse af møderække 
- Tidspunkt for afholdelse af møder 

 
(se bilag: Skolebestyrelsesmøder 20/21) 
 

Møder i Skolebestyrelsen skoleåret 2020-2021 

 

Onsdag den 26. august kl. 16.00 – 18.00  

Onsdag den 23.  september kl. 16.00 – 18.00 

Onsdag den 28. oktober kl. 16.00 – 18.00   

Onsdag den 18. november kl. 16.00 – 18.00   

Onsdag den 16. december kl. 16.00 – 18.00 

Onsdag den 27. januar 2021 kl. 16.00 – 18.00   

Onsdag den 24. februar kl. 16.00 – 18.00   

Onsdag d. 24. marts kl. 16.00 – 18.00 



Onsdag den 28. april kl. 16.00 – 18.00   

Onsdag den 26. maj kl. 16.00 – 18.00   

 

 
8. Budget (O – 10 min.) 

Status på budget januar – juli 2020 
(se bilag: budget jan – maj 2020) 
 

Pt. indskrevet 183 elever i skole. 

Der er indkøbt tre nye smartboards til skolen.  

9. Evt. (10 min) Det drøftes, at skolens nye hjemmeside, er svær 
at finde, hvis man søger på den. 

Guided tour ned i ny SFO på dagsordenen til 
næste møde.  

 

10. Godkendelse Referat (B – 5 min) Referat godkendt. 

 


