
 

 

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

 
2. Meddelelser (O - 10 min) 

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

Elevrådet:  

- Der ytres ønske om bordtennisbat til hver 
klasse - elevrådet finansierer selv. 

- Ønske om flere arrangementer for alle 
elever. 

- Mere synlige gårdvagter i pauser “hvor kan 
de findes” 

SFO/JK: 

- SFO’en arbejder på flere aktiviteter ud af 
huset samt overnatning 

- Tur ud af huset i City Jump var en succes 
med stor tilslutning. 

- Der er fortsat om stor tilslutning til 
juniorklubben med ca. 35-40 børn i snit hver 
dag. 

Skoleleder: 

- 2. etape af byens legeplads er skudt i gang 
- Der indkaldes til møde omkring 

trafiksikkerhed d. 8/3- 23. Skoleleder 
videresender invitation, og interesserede fra 
bestyrelsen kan melde til. 

 

 

 
3. Henvendelse vedr. kombi-bibliotek (O/D – 

15 min.) 
- Skolebestyrelsen har fået henvendelse 

vedr. muligheden for og interessen 
omkring kombi-bibliotek på Ansager 
Skole 
(se bilag) 

 

Drøftelser omkring muligheder og ønske om kombi-
bibliotek på Ansager Skole.  

Skolebestyrelsen er umiddelbart positive ift. 
henvendelsen, men kan ikke på nuværende tidspunkt 
ikke se gode løsninger inden for de nuværende 
fysiske rammer.   

Møde i Skolebestyrelsen 
 
Onsdag, den 14. december 2022 kl. 16.00 - 18.00  
 

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

Fraværende: Clara Borg Nielsen 



Morten Hansen sender svar på henvendelsen. 

  

 
4.  Elevråd (O – 15 min.) 

- Opfølgning på elevrådets arbejde 

Elevrådet overvejer hvilke initiativer der skal 
prioriteres fremover.  Punktet kommer på dagsorden 
til et fremtidigt møde igen.  

 
5.  Princip for fælles arrangementer i 

skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i 
praktik m.v. (D/B - 15) 
- Drøftelse og revidering af princippet  
- Mulighed for udvidelse af lejrskole 5. 

årgang, 2 – 4 overnatninger 
(se bilag princip, samt priseksempel) 
 

 

Skoleleder lægger et forslag ind i det kommende 
budget, som kommer til godkendelse i januar.  

 

 
6. Lukket punkt (O – 10 min.)    

 
7. Juniorklubben vedr. indkøbsaftaler (O/D – 

10 min) 
- Henvendelse fra juniorklubben vedr. 

indkøbsaftaler 
(se bilag: Henvendelse vedr. 
indkøbsaftaler) 
 

Henvendelsen drøftes af bestyrelsen. 

Skolebestyrelsen bakker op om de gældende regler 
og rammeaftaler for indkøb. 

 
8. Budget (O – 5 min.) 

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

Klasse Elever 

0.A 20 

1.A 9 

2.A 12 

3.A 22 

4.A 14 

5.A 14 

6.A 15 

6.B 14 

7.A 21 

8.A 20 

9.A 11 

 
 

 

 

Status på budget og gældende forbrugsprocenter. 

9. Evt. (10 min) Trafiksikkerhed ønske på som punkt i en af de først 
komne møder i 2023. 



10. Godkendelse Referat (B – 5 min) Godkendt referat 

 


