
 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B - 5 min)  

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

Elevråd:  

Der er et ønske om fagdage.  

Elevrådet arbejder på aktivitetsdage og 
juleaktiviteter for skolens elever. Der arbejdes også 
med udarbejdelse af plakater til toiletterne omkring 
gode toiletvaner. 

SFO/Juniorklub: 

Der er stor tilslutning i JK. LAN party er afviklet 
med stor succes. Næste event er lasergame i Esbjerg.  

Skoleleder: 

I forbindelse med to opsigelser, har der været 
samtaler og har nu ansat to nye lærere.  

Åben skole arr. i forbindelse med projektugen var 
en god oplevelse. 

Formand: 

Formanden er blevet kontaktet af byrådskandidater 
ifm. kommunalvalget.  

 

3. Hvordan får vi lærerne til at 
prioritere naturen tilstrækkeligt i 
undervisningen? (D – 20 min.) 
 
 

   

Det foreslås at der oprettes en ”hjælper-bank”, 
med ekstra hænder. 

Ansager byudvikling vil gerne samarbejde med 
skolen ex. i form af gæstelærere m.m. 

Skolens ledelse tager punktet med til 
kommende personalemøde.  

Møde i Skolebestyrelsen  
 
Onsdag, den 27. oktober 2021 kl. 16.00 – 18.00 
 
Referent: Vibeke Vind  
Deltagere:   Michelle Nielsen, Jonna Laursen, Brian Falk, Morten Hansen, Marianne 
Ahlers, Michael Jørgensen, Vibeke Vind, Jens Skouboe, Michelle Christensen, Line 
Prinds, ,  
Fraværende: Helle O’Connor,  Kitty Gamkinn 



4. Udgang for skolens ældste elever 
(D/B– 25 min.) 
Der er fra elevrådet udtrykt ønske om at 
eleverne kan forlade skolen i 
frikvartererne. Dette har tidligere været 
afprøvet. Skal de ældste elever igen have 
muligheden for at forlade skolen i 
frikvartererne? 
 

Der er enighed om, at 8. og 9. klasse igen skal 
have mulighed for udgang i pauserne. Elevrådet 
udarbejder et udkast til regler til godkendelse.   

5. Budget (O – 15 min.) 
Opfølgning på forbrugsprocenter 
 
 

Skoleleder orienterer om budgettet.  

6. Den åbne skole (D – 20 min.) 
Hvad gør vi lige nu for at tiltrække den 
nye årgang til skolen m.v. 
 

Det drøftes hvorledes diverse aktører kan bidrage til 
at tiltrække nye elever til skolen.  
Der tales bl.a. om, at børnehaven Børnehuset og 
Naturligvis kan inviteres ind på skolen.  
 

Mulighed for at skolens elever fortæller den gode 
historie i lokalsamfundet drøftes ligeledes. 

Muligheden for at ”reklamere” for skolen 
undersøges – enten direkte via skolen eller Ansager 
skoles venner. 

7. Status legeplads (O – 10 min.) 
 

Der er søgt om og bliver fortsat søgt forskellige 
puljer ift. at samle midler til legepladsen.  

Brian laver et opslag til Ansager Info ift. at 
reklamere for opførelse af den nye legeplads. 

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

 


