
 

 

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

 
2. Meddelelser (O - 15 min) 

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

 

Elevråd: 

Ønske om at legepatrulje kan genoptages, hvor 
elever fra 6.-9. klasse kan stå for det. 

Der er fokus på at arrangere flere arrangementer for 
klasserne ex. fastelavn og galla m.m.  

Elevrådet arbejder på at udfærdige en bog, der 
beskriver hvad elevrådet laver på et skoleår. 

Formand:  

Tilsynet forventes at have afgørelse d. 11/11 om 
formanden er inhabil ift. punkt på byrådet omkring 
Ansager skole. 

 
3. Retningslinje vedr. vold og trusler mellem 

elever (O/D – 15 min.) 
- Retningslinjen er blevet revideret og 

drøftet på personalemøde. 
(se bilag) 

 

Retningslinjerne drøftet og godkendt. 

 
4.  Vedr. Tema og inspirationsaften for 

skolebestyrelser /Dialogmøde (O – 10 min.) 
- Marianne og Jonna deler 

højdepunkter/opmærksomhedspunkter 

Oplevelse af et godt arrangement. Højdepunkter 
deles i plenum. 

 
5.  Princip for fælles arrangementer i 

skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i 
praktik m.v. (D/B - 25) 
- Drøftelse og revidering af princippet  

(se bilag) 

 

Ledelsen udarbejder økonomisk beregning på hvad 
rejseudgifter til hhv. Århus m. 2 overnatninger og 
Bornholm m. 4 overnatninger.  

Møde i Skolebestyrelsen 
 
Onsdag, den 26. oktober 2022 kl. 16.00 - 18.00  
 

Referent: Vibeke Vind 
Deltagere:  Michelle Christensen, Michelle Nielsen, Jonna Laursen, Morten Hansen, 
Marianne Ahlers, Kitty Gamkinn, Michael Jørgensen, Ditte Vestpal, Fredrik Vedding 
Nielsen, Clara Borg Nielsen, Vibeke Vind, Jens Skouboe 
Elevrepræsentanter: 

Fraværende: Irene Østerby, Marianne Ahlers 



Punktet tages med på næste SB møde. 

Drøftelse omkring indsamlinger/fundraising tages 
med på næste SB møde. 

 

 

 
6. Skolebestyrelsens og kommunikation (D – 

25) 
- Hvordan understøtter skolebestyrelsen 

skolen i at fortælle den gode historie? 
- Hvad er den gode historie? 
- Hvor kommunikeres den gode historie? 

 

 Skolebestyrelsen har drøftet hvordan vi i fællesskab 
får den gode historie ud til lokalområdet. 

 

 
7. Budget (O – 10 min.) 

Status på budget januar – sept. 2022 
(se bilag: budget jan – sept. 2022) 
 
 

Klasse Elever 

0.A 19 

1.A 9 

2.A 13 

3.A 21 

4.A 14 

5.A 14 

6.A 15 

6.B 14 

7.A 21 

8.A 21 

9.A 11 

 
 

 

Skoleleder orienterer om status på budgettet 
samt forbrugsprocenter.  

8. Evt. (10 min)  

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

 


