
 

 

Det ekstraordinære bestyrelsesmøde afholdes på baggrund af anmodning af 19/4 2021 fra 
bestyrelsesmedlemmerne, Marianne Ahlers, Kitty Gamkinn, Jonna Laursen og Michelle Nielsen. 

Eksterne deltagere i punkt 1-3: Varde Kommune, Ejendomscenteret v/ afdelingsleder Susanne 
Fast og Varde Kommune v/Teknik- og Miljøchef Hans Peter Due. 

Mødedeltagere bedes inden mødet sætte sig ind i indholdet af: 

Bilag 1: Oplysning fra Skoleleder vedr. perioden før 14/4 - 2021 
Bilag 2: Oplysning fra Skoleleder vedr. perioden efter 14/4 - 2021 
Bilag 3: Rapport vedr. orienterende miljøundersøgelse af bygning (SFO) 
Bilag 4: Rapport vedr. orienterende miljøundersøgelse af bygning (SKOLE) 
Bilag 5: Forløb, nedrivning 
Bilag 6: Arbejdstilsynets rapport vedr. besøg hos ANSAGER SKOLE 
Bilag 7: Arbejdstilsynets rapport vedr. besøg hos nedbrydningsvirksomheden 
Bilag 8: Referat, Plan og Teknik møde 190421 
Bilag 9: Oversigt af aktiviteter 
 

1. Godkendelse af dagsorden (B - 5 min) 
Dagsordenen godkendt 

Marianne Høj Ahlers ønskede som særstandpunkt 
noteret, at hun ikke kunne godkende dagsorden 
idet kredsen af mødedeltagere var udvidet. 

Svar: Formanden oplyste, at jf. 
skolebestyrelsens forretningsorden ligger 
kompetencen til udvidelse af mødedeltagere 
hos formanden.  

Kitty Gamkinn godkendte dagsorden, men 
ønskede som særstandpunkt noteret, at pkt. 2, 3 
og 4 efter hendes opfattelse var det samme. 

2. Gennemgang / gensidig orientering 
om nedrivningsarbejdet v/Varde 
Kommune (O – 30 min) 

Hans Peter Due orienterede omkring 
nedrivningsopgaven og selve forløbet. 

3. Spørgsmål til Varde Kommune / 
forvaltning til gennemgangen (punkt 
2) samt til bilagene 1-9, (D – 30 min) 

Hans Peter Due og Susanne Fast besvarede 
Skolebestyrelsens spørgsmål. 
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4. Spørgsmål til skoleleder / forvaltning 
om bilag 1 og 2 (D – 30 min) Indeholdt i nr. 2 og 3. 

5. Vurderer Skolebestyrelsen, at der på 
skolen har været et sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt 
undervisningstilbud under 
nedrivningen. (D/B – 30 min.) 
 

Skolebestyrelsen har ingen forudsætninger for 
at forholde sig til sikkerheds- og 
sundhedsmæssige spørgsmål vedr. arbejdet på 
en byggeplads. 

Dog bemærkes det,  

- at materiale fra nedbrydning ikke skal 
falde ned i skolegården eller på jorden 
omkring bygningen. 

- At det opstillede hegn omkring 
byggepladsen iflg. Miljørapporten skulle 
have en afstand til bygningen på 10 
meter og at denne afstand var kortere 
end dette.  

Kitty Gamkinn ønskede som særstandpunkt 
noteret, at hun ikke vurderede der havde været et 
sikkerhedsmæssigt og forsvarligt 
undervisningsmiljø. Hun fandt det stærkt 
bekymrende at børnene skulle opholde sig på for 
små områder og at afstanden var for kort til 
bygningen uden hensyn til vindretningen. Hun 
henviste herunder til Arbejdstilsynets rapport af 
14. april 2021.  

6. Vurderer Skolebestyrelsen, at der på 
skolen vil være et sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt 
undervisningstilbud under den 
kommende nedrivning (D/B – 30 
min) 
 

Skolebestyrelsen har ingen forudsætninger for 
at forholde sig til sikkerheds- og 
sundhedsmæssige spørgsmål vedr. arbejdet på 
en byggeplads og skolebestyrelsen har af 
samme grund ikke fundet anledning til 
bekymring over det fremadrettede arbejde. 

Skolebestyrelsen har dog en forventning om, 

- at arbejdet udføres således, at intet 
materiale falder ned eller befinder sig i 
områder, hvortil børn har fri adgang,   

- at der er særlig fokus på lovmæssig 
korrekt håndtering af farligt affald og 

- at byggepladsen og skolens område 
efterlades tilstrækkelig rengjort. 
 

Marianne Høj Ahlers ønsker følgende noteret som 
særstandpunkt: 
Marianne Høj Ahlers ønsker, at en ekstern 
leverandør omgående udtager støvprøver af 
begge skolegårde samt alle tilstødende lokaler. 
Dette for at få overblik over, om der er asbeststøv 
i undervisningsmiljøet. Hun ønsker at denne 
rapport sendes til hele Skolebestyrelsen og at 



Skolebestyrelsen får indblik i APV’en som 
entreprenøren udfærdiger. Børnene skal ikke ud i 
skolegården før dette er foretaget. Hun ønsker 
nævnt, at hun fremover forventer 100% 
gennemsigtighed i forhold til proces og praksis. 
Hun vil have kendskab til udviklingen i 
nedrivningsprocesen og praksis omkring børn på 
udearealerne. 
 
Kitty Gamkinn ønskede følgende noteret som 
særstandpunkt: 
Kitty Gamkinn ønsker, at en ekstern leverandør 
omgående udtager støvprøver af begge 
skolegårde samt alle tilstødende lokaler. Dette for 
at få overblik over, om der er asbeststøv i 
undervisningsmiljøet. Hun ønsker at denne 
rapport sendes til hele Skolebestyrelsen og at 
Skolebestyrelsen får indblik i APV’en som 
entreprenøren udfærdiger. Børnene skal ikke ud i 
skolegården før dette er foretaget. 
 
  

7. Hvilke forventninger har 
Skolebestyrelsen til skolen i forhold 
til kommunikation til forældre i den 
resterende nedrivnings periode. 
(D/B – 30 min) 

At skoleledelsen fortsat har fokus på at 
kommunikere omkring byggeprocessen.  

 

8. Skal Skolebestyrelsen lave en 
udtalelse til Kommunalbestyrelsen 
(D/B – 10 min.) 

Skolebestyrelsen laver ingen udtalelse. 

 
Marianne Høj Ahlers ønsker følgende noteret som 
særstandpunkt: 
Marianne Høj Ahlers ønsker at Skolebestyrelsen 
udtaler til kommunen at: man sætter pris på at 
Varde Kommune har indstillet arbejdet, og 
Marianne Høj Ahlers anmoder om, at en ekstern 
leverandør omgåendde tager støvprøver af begge 
skolegårde samt alle tilstødende lokaler. 

 

9. Godkendelse af referat (B – 15 min) 9 medlemmer godkendte referatet. 
2 medlemmer kunne ikke godkende 
 
Marianne Høj Ahlers og Kitty Gamkinn ønskede 
noteret: 

- At de ønskede selv at formulere sine 
afvigende opfattelser, der var skrevet i 
referatet. 

- At referatet efter deres opfattelse var 
godkendt efter mødet den 21/4 og ikke 
kunne ændres 

 



Svar: Formanden oplyste: 
- At referatet ikke er godkendt før det er 

underskrevet og at flere 
bestyrelsesmedlemmer ikke kunne 
godkende det oprindelige referat, idet 
der var sket væsentlige ændringer til 
indholdet. 

- At det jævnfør forretningsordenen for 
Skolebestyrelsen er formanden der 
formulerer referatet 
(beslutningsprotokollen). 

 
 


