
 

 

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

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

Elevråd: 4. klasser ønsker JK har åbent om 
fredagen. Mellemtrin ønsker at de må bruge 
skærme i 10-pausen. Det er koldt udenfor, når 
eleverne venter om morgenen. Mere bevægelse i 
skolen ønskes.  

SFO: Ny studerende pr. 1/12 og dermed udløber 
Marits vikariat. Marit forsætter som timelønnet 
vikar.  
Helle og Ida (børnehaveklasseleder) har været til en 
virtuel temadag omkring overgange fra børnehave 
til skole. Vi gør allerede rigtig mange gode ting 
herude og der skal senere være en bazar omkring 
emnet. 

JK: Der er et rigtig godt samarbejde med Raquel 
omkring drama.  

Skoleleder: Flere arrangementer for eleverne er 
blevet aflyst grundet corona. Juniorklubbens 
juleshow vil blive optaget så forældrene kan se det. 
Eleverne på skolen vil komme til at se det live. 
Der arbejdes på flere modeller for luciaoptoget, så 
forældrene også kan få en del af oplevelsen med. 
Der er afviklet terminsprøver for 8. og 9. klasse. 

3. Revidering/udarbejdelse af 
Principper (D/B - 10 min.) 
 
Princip for Fælles arrangementer for 
eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, 
udsendelse i praktik m.v. 
Der vedlægges endeligt udkast til 
princippet efter det er forelagt lærer 
gruppen.  
 
(bilag: Princip for fælles arrangementer……) 

Princippet er godkendt. 

 

4. Mødet med Corona (O/D – 30 min.) 
Orientering om forløb med påvist COVID-
19 på Ansager Skole. 
Skolevinkel og forældrevinkel 

Skoleleder gennemgår forløbet omkring elever, der 
var smittet med corona.  
Til næste gang er man fra skolens side opmærksom 
på at eleverne, der er på skolen skal informeres på 
klassen inden de tager hjem. Opmærksomhed 
omkring eksterne lærere fra bl.a. Musikskolen får 
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information om, at der er et tilfælde med corona på 
skolen. 
Hvis elever med vilje ikke overholder gældende 
retningslinjer i forhold til corona, har 
skolebestyrelsen en forventning om, at er der tages 
konsekvent hånd om sådanne episoder. Der laves et 
skriv til alle forældre fra skoleleder.  
I forbindelse med fjernundervisning er der 
udfordringer omkring opgaver, der sendes til 
forældrene via aula.  
Der spørges ind til skiltning omkring brug af 
mundbind på skolen og håndsprit der er offentlig 
tilgængelig. 
Der efterspørges et skriv i punktform til nære 
kontakter.  
På nuværende tidspunkt er alle nære kontakter der 
er på skolen, er testet negative. 
 
Forældre inviteres ind på skolen i bestemte 
tidsrum, for at tjekke op på garderoberne. Der 
udformes en vejledning.  

5. Status Smarte kvadratmeter og ny 
SFO (O/D – 20 min.) 
Status fra skolens ledelse vedr. smarte 
kvadratmeter og ny SFO 

Rummet er blevet godkendt af 
brandmyndighederne og skolen forventer at kunne 
tage den nye SFO i brug i den kommende uge. 

Nedrivning af de gamle bygninger starter til februar 
og vil vare 4-6 måneder så vi kan forvente det 
afsluttet til sommerferien. Renovering af 
toiletbygningerne vil være i samme periode. Der vil 
være adgang til toiletter både udefra og indefra.  

 
6. Budget (O – 5 min.) 

Status på budget januar – oktober 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Klasse Antal elever 

0A 12 

1A 22 

2A 14 

3A 15 

4A 15 

4B 13 

5A 21 

6A 20 

7A 13 

8A 15 

9A 19 

I alt 179 

Skoleleder har gennemgået budget. 

Den reducerede økonomiske ramme skyldes 
elevnedgang.  

Skolebestyrelsen henstiller til at skolen bruger et 
eventuelt større overskud til at fastholde og 
tiltrække elever. Skoleleder går i dialog med 
personalegruppen omkring det.  



7. Revidering af princip for opfyldelse 
af undervisningspligt…… (D/B – 15 
min) 
Gennemgang og godkendelse af udkast til 
princippet. 
 
(bilag: Princip for opfyldelse….) 

Princippet er godkendt 

8. Evt. (10 min)  

9. Godkendelse Referat (B – 5 min) Godkendt.  

 


