
 

 

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

 
2. Meddelelser (O - 10 min) 

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

 

Elevrådet vil fremad arbejde med trivselsfremmende 
aktiviteter for skolens elever i hverdagen. 

I SFO er opstartet klub 3, som er et tilbud for 3. kl. 
elever i et forsøg på at lave et udvidet tilbud til dem.  

 

Formænd for skolebestyrelser deltager i fællesmøde 
vedr. stillingtagen omkring revidering af børne- og 
ungepolitikken i Varde Kommune.  

 

 

 
3. Trivselsindsatsen (O – 15 min.) 

- Anmodning fra Kvalitetstilsynet 
- Trivselsindsatsen 
- Læseplaner digital dannelse og trivsel 

(Bilag: Kvalitetstilsynets anmodning, 
Redegørelse Ansager Skole, læseplan 
digital dannelse, læseplan Trivsel) 

 

Skolens ledelse orienterer om baggrunden for 
anmodningen fra kvalitetstilsynet samt de tiltag der 
er iværksat ift. trivselsindsatsen på skolen.  

 

 

 
4. Budget (D/B – 25 min.) 

- Resultat 2022 
- Godkendelse af budgetforslag skole, SFO 

og juniorklub 2023 
 
(bilag: Budget Skole, SFO og Juniorklub) 

 

Skoleleder orienterer om det forventede resultat for 
2022. 

Budgetforslaget gennemgås. Budgettet for 2023 
godkendes for skole, SFO og juniorklub.  

 
Princippet for fælles arrangementer revideres fra 2 
overnatninger til 4 overnatninger. Fortsat nationalt.  

Møde i Skolebestyrelsen 
 
Onsdag, den 22. februar 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, Clara Borg Nielsen, Vibeke Vind, Jens 
Skouboe 
 

Fraværende: Ditte Vestphal, Fredrik Vedding Nielsen, Clara Borg Nielsen 



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

årgang, 2 – 4 overnatninger 
(bilag: Princip for fælles 
arrangementer…) 
 

6. Skoleudviklingsplan (D– 20 min.) 
-  Drøftelse af udviklingsplanens to faser 

(Bilag: Skoleudviklingsplan) 

Skoleleder orienterer om de to faser i 
udviklingsplanen og det overordnede indhold 
drøftet. Skolebestyrelsen er positive over indholdet.  

 

 
7. Budget (O – 5 min.) 

Status på budget januar 2023 
(se bilag: Ansager Skole budget januar 2023) 
 

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 21 

9.A 11 

 
 
 

  Status på budget i januar 2023 gennemgås. 

 

8. Trafiksikkerhed (B-20 min) 
- Invitation til drøftelse af 

trafiksikkerheden omkring Ansager 
Skole, hvem fra skolebestyrelsen 
deltager? 
(Bilag: Trafiksikkerhed invitation) 

Irene deltager på mødet. 

-Drøftelser vedr. ønsker til trafiksikkerheden omkring 
skolen. 

Der er bl.a. ønske om skiltning vedr. standsning 
omkring skolen. 

 

9. Revidering af skolens Antimobbestrategi (D-
5 min) 
- Forslag, skolens ledelse og personale 

laver et udspil til ny strategi, som bliver 
udgangspunktet for drøftelse i 
skolebestyrelsen. 
(Bilag: Antimobbestrategi) 

Skolebestyrelsen ønsker at skolens ledelse og 
personale udfærdiger et udspil til en ny 
antimobbestrategi.  

Udspillet kommer på et fremtidigt møde i 
bestyrelsen.  



10. Evt. (5 min) Til næste møde sættes punkt på vedr. 
cykler/cykelskur. 

Til næste møde sættes punkt på vedr. mulighed for 
medlemskab af Skole og Forældre. 

Ønske om opmærksomhed på snus og lugt af røg på 
toiletterne. 

Vi venter på svar vedr. borgerhenvendelse i forhold 
til kombi-bibliotek. 

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

 


