
 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B - 5 min) Godkendt 

2. Meddelelser (O - 20 min) 
- Elevråd 
- SFO/Juniorklub 
- Personale 
- Skoleleder 
- Formand 

Elevråd: Elevrådet vil gerne tages med på råd ift. 
indretning af legeplads 

JK: Drama er en stor succes.  
Der spilles Pokemon GO udenfor, så der ikke er for 
mange børn i Aktivitetshuset. 

SFO: Drama er en succes.  
Der kommer en ny studerende pr. 1/12 og frem til 
30/5. 
Der er lavet ændringer ift. gruppering af børn i SFO, 
så det ikke går ud over den pædagogiske kvalitet. 

Skoleleder: der skal være møde med 
Ejendomscenteret omkring nedrivning af de gamle 
bygninger. Den nye SFO er klar til indflytning. 
Der vil blive udsendt retningslinjer til forældre 
omkring brug af mundbind, hvis de skal ind på 
skolen. Det pædagogiske personale kan anvende 
visir.  
Viceskoleleder er sygemeldt. Der er indsat vikar og 
undervisningen gennemføres med understøttelse 
fra læsevejlederen. 

3. Revidering/udarbejdelse af 
Principper (D/B - 30 min.) 
Princip for Fælles arrangementer for 
eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, 
udsendelse i praktik m.v. 
Det anbefales, at vi går videre med det 
nye udkast til principper for området. 
Dels vil vi gerne have principper med en 
vis ensartethed og opbygning og ikke 
mindst er det tidligere princip alt for 
vidtrækkende og rager ud over, hvad 
skolebestyrelsen kan beslutte. Et princip 
skal være en overordnet ”grundtanke” 
om hvilken retning skolen skal gå og må 
ikke bære præg af egentlige 
retningslinjer. 
 
(bilag: vedr. princip) 

Princippet tages med tilbage til lærerne for at få en 
afklaring på, hvilke klassetrin der anses bedst 
muligt for afholdelse af lejrskole. 

Der er stillet forslag om, at mellemtrin og udskoling 
kan komme på årlige ekskursioner blandt andet 
med henblik på relationsdannelse.  

 

 

Møde i Skolebestyrelsen  
 
Onsdag, den 28. oktober 2020 kl. 16.00 - 18.00 – virtuelt  
 
Referent: Helle O’Connor 
Fraværende: Vibeke Vind  



4. Elevernes mødetid kl. 8.00/8.20 (D/B 
– 20 min.) 
Drøftelse af tidspunkt for skolestart – 
skoledagen starter i dag kl. 8.20, med den 
konsekvens at dagen først slutter kl. 
15.20 
Hvis busplanen kan tilpasses skolestart 
kl. 7:50-8.00, hvilke konsekvenser vil det 
så have og vil det være interessant at 
arbejde videre med ideen? 

Mødetiderne er drøftet og på nuværende tidspunkt, 
virker det ikke realistisk, da busserne er tilpasset 
andre skolers ringetider. Det er vigtigt, for Ansager 
Skole, at være attraktiv for hele skolens distrikt.  

 

5. Ansager skoles udskoling (O/D – 5 
min.) 
Status efter udvalgets beslutning om 2 
års fredning af udskolingen. Vi har fået 
lidt ro på men bør stadig fortsætte det 
 gode arbejde. Her kan vi vende evt. idéer 
til, hvordan det kan foregå. 

Ingen tilføjelser 

 
6. Budget (O – 5 min.) 

Status på budget januar – september 
2020 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolelederen gennemgår budget / 
regnskab og kan svare på korte 
spørgsmål hvis nogle poster giver 
anledning til dette. 
 
(bilag: budget jan – august 2020) 

 

Klasse Antal elever 

0A 12 

1A 22 

2A 15 

3A 15 

4A 15 

4B 14 

5A 21 

6A 20 

7A 13 

8A 15 

9A 19 

I alt 181 

Budget gennemgået ved skoleleder. 

De spørges ind til, hvad der er anledning til at 
skolens ramme tilsyneladende er reduceret med 
214.000 kr.  
Skoleleder undersøger.  
 

7. Kommunikation fra og om skolen (D-
5 min) 
Skolen har siden sidste møde været mere 
opmærksomme på at sende nogle gode 
historier til Ansager.info.  
Det er som udgangspunkt ikke 
Skolebestyrelsens opgave at stå for 
kommunikation om skolen. 

Kommunikationen er drøftet og det er vigtigt at den 
gode historie bliver fortalt. 

8. Ophold i skolegårde efter skoletid og 
i weekender (D – 5 min) 
Orientering om hvad der er sket siden 
sidst i skolegården udenfor skolen 
åbningstid. Siden sidst har skolen været 
opmærksomme på problemstillingen. Der 

Punktet er drøftet. 



er konstateret ét tilfælde, hvor der blev 
fundet knust flaskeglas ved plankeværket 
ved skraldespandene. Problemet må 
derfor siges at være begrænset.  
 

9. Køleskabe til opbevaring af elevernes 
madpakker (O – 5 min) 
Der er pt. ikke mulighed for at opbevare 
elevmadpakker i køleskab pga. Corona. 
Skolen kan i øvrigt ikke påtage sig 
opgaven om rengøring af evt. køleskabe. 

Punktet er drøftet. Ordningen har været forsøgt før, 
med dårlige erfaringer.  
Konkrete ønsker kan sendes til skoleleder.  

10. Evt. (15 min) Der bliver pillet ved cyklerne i skurene. Skolen 
følger op.  
Forældre giver udtryk for at det er svært at holde 
styr på børnenes garderober, når de ikke må 
komme på skolen. Skolen følger op.  
Der følges op på parkeringsforhold omkring skolen.  

11. Godkendelse Referat (B – 5 min) Godkendt 

 


