
 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B – 5 min) 
 

Dagsorden godkendes. 

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

Elevråd: 
-ønske om at forsamlinger genoptages.  
→ forsamlinger starter op hurtigst muligt og igen 
efter sommerferien i fast ramme. 
-ønske om at skolegårdens inddelinger lempes, da 
flere elever gerne vil bruge de faciliteter, er 
sammen.  
→ Elevrådet inddrages i processen med inddeling 
af skolegården, når den nye legeplads åbnes.  
 
-Sproget i klasserne er hårdt til både elever og 
lærere. Mulighed for at næste skoleårs elevråd 
laver kampagner omkring hvordan elever taler til 
og med både elever og personale. 
→ 
-Elevrådets aktivitetsdag bliver 2. juni 
 
SFO/Juniorklub 
-personalet vil påbegynde frit-valgs ordning ift. 
hvor børnene vil starte dagen i SFO. 
-de nye lofter har reduceret støjen væsentligt. 
 
Skoleleder 
-Der er afholdt ansættelsessamtaler i stillingen 
som skolepædagog/Juniorklub pædagog. Der er 
fundet en kandidat, som starter 1/6 
 
Formand 
Forældrehenvendelser til skolebestyrelsen skal 
tages behandles og prioriteres. 
 
Der er ikke kommet nogle tilmeldinger til opstilling 
til skolebestyrelsen.  

3. Ordensregler (O/D – 20 min) 
Fortsat arbejde med revidering af skolens 
ordensregler, som siden sidste møde har 
været drøftet på personalemøde  
 

Drøftelse af forventninger til både ordensregler og 
retningslinjer.    
 
Der er enighed om at retningslinjerne for vold og 
trusler skal revideres. Derudover skal 

Møde i Skolebestyrelsen 
 
Onsdag, den 27. april 2022 kl. 16.00 - 18.00  
 

Referent: Vibeke Vind 
Deltagere:  Michelle Nielsen, Jonna Laursen, Brian Falk, Morten Hansen, Marianne 
Ahlers, Kitty Gamkinn, Michael Jørgensen, Vibeke Vind, Jens Skouboe 
Elevrepræsentanter: Mikkel 

Fraværende: Michelle Christensen, Clara. 



Drøftelsen skal ses i sammenhæng med 
nedenstående punkt 4. 

 

retningslinjerne indeholde klare handlemuligheder, 
herunder aftaler når ledelsen ikke træffes. MED-
udvalget udarbejder et udspil for elever og et for 
personale. 
Der udarbejdes derfor ikke et princip på 
nuværende tidspunkt. 
 
Ordensreglerne revideres når det nye udkast for 
retningslinjerne præsenteres for skolebestyrelsen. 
 
Skolebestyrelsen ønsker, at der altid er en 
ressourceperson til rådighed for de elever, der ikke 
kan indgå i undervisningen.  

4. Medlemspunkt til dagsordenen (D/B – 10 
min) 
Skal skolebestyrelsen lave et princip for 
skolens håndtering af vold, trusler og 
krænkelser? 

 

Se pkt. 3. 

5. Skoleårets planlægning (D/B – 20 min) 
Drøftelse af kommende skoleårs 
planlægning. 
 

-ITL 
→to lektioner fordelt på to UUV-timer tirsdag og 
torsdag i første lektion. 
 
-Afkortning af skoledagen 
→Der er enighed om, at der ikke afkortes 
yderligere i den understøttende undervisning på 
bekostning af idræt/svømning på 4+5 årgang. 
→Det er ikke muligt at afkorte yderligere i 
skoledagen for 0.-3. klasse. 
 
-Musik og Billedskolen 
→ Kompagnon aftale på 3. + 5. årgang 
→ Gratis skoleband tilbud for 4.-6. klasse 
→Valgfag i musik for 7. klasse 
 
-Valgfag: 
→der udbydes tre valgfag (madkundskab, musik og 
HDS) for kommende 7. klasse.  
→ valgfag i 9. klasse bliver madkundskab lokalt i 
Ansager kombineret med ungdomsskolens tilbud. 
  
-Indsatser næste skoleår 
→TO-voksen ordning 
→Klasseledelse 
→Hvem er vi? Skolens DNA. 
→AKT-indsatser 
 

6. Trivselsmåling 2022 (O – 30 min) 
Resultatet af årets trivselsmåling 
fremlægges samt skolelederens orientering 
om, hvorledes der arbejdes med trivsel i 
klasserne herunder bl.a. handleplaner. 

Skoleleder orienterer om hvordan der er blevet 
arbejdet med APV. Der er udarbejdet handleplaner 
som er blevet præsenteret for både personale og 
MED-udvalg. 
 



 
Bilag: 
Trivselsmåling 2022 
 

 
Derudover overgår punktet til næste møde i 
skolebestyrelsen. 

 
 
 

7. Budget (O – 5 min) 
Status på budget, januar – marts 2022 
 

Klasse Elever 

0.A 11 

1.A 13 + 1 

2.A 21 

3.A 19 

4.A 17 

5.A 29 

6.A 24 

7.A 21 + 1 

8.A 12 

9.A 12 

 
Bilag: 
Budget med forbrugsprocenter, januar - 
marts 2022 

 

 

8. Godkendelse af referat (B – 5 min) 
 

Referat godkendt 

9. Eventuelt (D – 5 min) 
 

Der arbejdes videre på muligheden for at få 
skoleonkler/tanter ind på skolen. 
 
Til kommende møde ønskes et punkt omkring 
mulighed for lejrskole for 6. klassen. 

 


