
 

 

 

Vi mødes i skolens aula kl. 16.00, og starter med at inspicere SFO og legepladsen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden (B – 5 min) 
 

Dagsorden godkendt 

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

 
SFO/JK: 
- Tur til Magion var en succes for både børn og 
voksne.  
- SFO’en arbejder på at få gang i ”gamle” 
pædagogiske aktiviteter og  
Skoleleder: 
-Skolen modtager en del nye elever pt. og 
modtager desuden en del elever fra Ukraine den 
kommende tid. Det er alt sammen med til at give 
uro på skolen, da eleverne kommer med en del 
forskellige forudsætninger.  
Kitty skriver et udkast til et forældreskriv 
omhandlende modtagelse af nye elever/familier i 
klasserne. 
 
-I Uge 14 har overbygningen et praksisfagligt forløb 
med studerende på UCSyd omkring madkundskab 
og Fysik/kemi. 
 
   
 

3. Ordensregler (O/D – 20 min) 
Drøftelse og input til revurdering af skolens 
ordensregler. 
 
Herunder orientering vedr. skolens 
retningslinjer for vold og trusler 
 
Bilag: Skolens ordensregler samt SFOéns 
ordensregler 
 

 
Skolens ordensregler drøftes. Der er fortsat brug 
for to forskellige – en til skole og en til 
SFI/Juniorklub.  
Skolen laver opdateret udkast og derefter tages 
det med til beslutning på næste 
skolebestyrelsesmøde. 
 
 
 
 

4. Skolens overbygning (D/B – 30 min) Skolebestyrelsen arbejder aktivt med at tilbyde 
attraktiv overbygning.  

Møde i Skolebestyrelsen 
 
Onsdag, den 30. marts 2022 kl. 16.00 - 18.00  
 

Referent: Vibeke Vind 
Deltagere:  Michelle Christensen, Michelle Nielsen, Jonna Laursen, Brian Falk, Morten 
Hansen, Marianne Ahlers, Kitty Gamkinn, Michael Jørgensen, Line Prinds, Vibeke Vind, 
Jens Skouboe, Elevrep.: Mikkel og Clara 

Fraværende: Jonna Laursen, Helle O’Connor, Line Prinds, Brian Falk, Morten Hansen 



Drøftelse af en attraktiv udskoling på 
Ansager Skole. 

 

Der tales ligeledes om betydningen af det 
nuværende klyngesamarbejde for samarbejdet 
mellem Ansager og Skovlund. 
 
Punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde.  

5. Budget (O – 10 min) 
Status på budget, januar -februar 2022 
 

Klasse Elever 

0.A 10 

1.A 12 

2.A 21 

3.A 16 

4.A 16 

5.A 29 

6.A 24 

7.A 21 

8.A 12 

9.A 12 

 
Bilag: 
- Budget med forbrugsprocenter, januar - 

februar 2022 
 

 
 
Skoleleder orienterer om status på budgettet.  

6. Godkendelse af referat (B – 5 min) 
 

Referat godkendt 

7. Eventuelt (D – 5 min) 
 

 

 


