
 

 

1. Konstituering af bestyrelsen (B – 15 
min) 

 
- Valg af formand 
- Valg af næstformand 

Forældrerepræsentanter: 
Brian Falk 
Morten Ernst Hansen 
Marianne Høj Ahlers 
Michelle Nielsen 
Michelle Carina Christensen 
Kitty Smedegaard Gamkinn 
Jonna Marie Steppart Laursen 
 
Suppleanter: 

1. Anita Daniel Lauridsen 
2. Irene Østerby 
3. Maiken Ahlers Holdt 
 

Medarbejderrepræsentanter 
Ditte Vestpal 
Michael Jørgensen 
 
Elevrepræsentanter: 
Frederik Vedding 
Clara Borg Nielsen 
 
Ledelsesrepræsentanter: 
Vibeke Vind (Viceskoleleder) 
Jens Skouboe (Skoleleder) 
 

Jonna og Kitty stiller op til formandsvalget. 

Marianne og Jonna stiller op til næstformand. 

 

Valg af formand: Kitty Smedegaard Gamkinn 

Valg af næstformand: Jonna Marie Steppart 
Laursen 

2. Godkendelse af dagsorden (B - 5 min) Dagsorden godkendt. 

 
3. Meddelelser (O - 15 min) 

- Elevråd 
- SFO/Juniorklub 
- Personale 
- Skoleleder 
- Formand  

SFO/Juniorklub:  

Personale:  

Der er mange nye ansigter i personalegruppen, 
det opleves at der har været en god start blandt 
personalet.  

Møde i Skolebestyrelsen 
 
Onsdag, den 24. august 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, Ditte Vestpal, Vibeke 
Vind, Jens Skouboe 
Elevrepræsentanter: Frederik og Clara  

Fraværende:  Frederik og Clara  



Skoleleder:  

Legepladsen er nu åben og der kommer en 
mere formel åbning inden for nær fremtid.  Der 
er ønske om involvering af byen i forhold til 
åbning af den nye legeplads. 

 
4. Høringssvar vedr. Budget (D/B - 20 

min.) 
- Drøftelse af høringssvar 

Skolebestyrelsens noter til høringssvaret: 

- O33 - Bogbussen er en 
inspirationskilde, som vil blive 
savnet 

- O16 – skoleleder udfærdiger 
punkt til høringssvar. 

- O20  -  Sårbare familier rammes 
hårdt i en tid hvor der i forvejen 
er høj inflation. 

- O28 – Skolebestyrelsen ser 
positivt på kompetencecenter. 

- O27 - Skolebestyrelsen vil være 
nysgerrige på, om man kan 
varetage opgaven internt. 

Skoleledelsen udfærdiger et udkast til 
høringssvar, som sendes til bestyrelsen. 

 
5. Retningslinje vedr. vold og trusler 

mellem elever (O/D – 20 min.) 
Retningslinjen er blevet revideret og 
drøftet på personalemøde.  

Retningslinjerne sendes ud som bilag til 
godkendelse ved næste bestyrelsesmøde. 

 
6. Hvem er vi? – Ansager Skole (O/D – 

20 min) 
Præsentation af skoleledelsens 
overordnede tanker omkring indsats og 
skoleudvikling. 
 

 

Punktet kommer på SB møde igen, hvor skitse 
for ”Værdigrundlag Ansager Skole” medsendes 
som bilag.  

 
7. Test og evaluering (O - 5 min.) 

Orientering om det udviklingsarbejde, 
der pågår omkring test og evaluering. 
(se bilag) 

 

Nationale test udfases, og en ny testform er 
under udarbejdelse frem mod 2025/26. Indtil 
da anvendes et midlertidigt testsystem. 
Ansager Skole har tilmeldt sig muligheden for 
at afprøve de nye midlertidige tests.  

 

Et ny system for arbejdet med elevplaner og 
kontaktbogen er under udarbejdelse. 
Skoleleder orienterer skolebestyrelsen løbende 
ift. deres involvering/input til denne proces. 



 
8. Budget (O – 5 min.) 

Status på budget januar – juli 2022 
Økonomi vedr. lejrskole 
(se bilag: budget jan – juli 2022) 
 
 

Klasse Elever 

0.A 18 

1.A 9 

2.A 14 

3.A 21 

4.A 14 

5.A 15 

6.A 15 

 6.B 15 

7.A 22 

8.A 21 

9.A 10 
 

 
 

Skoleleder orienterer om status for budgettet 
samt forbrugsprocenter.  

 

Princip for ture ud af huset på som tilsyn til 
næste SB-møde – herunder også mulighed for 
at diskutere lejrskole til Bornholm.  

 

9. Evt. (10 min)  

10. Godkendelse Referat (B – 5 min) Referat godkendt. 

 


