Skolebestyrelsen
Mandag
Den 14.01. 2019

DAGSORDEN
ANS SKOLE
Silkeborg kommune

Tidspunkt: kl. 17.00 –
20.00.
Lukket møde kl.20.0020.30
Sted:
Medborgerhuset, Silkeborg
Mødeleder:
Ida Bøhme Dybkjær

Møde: Temamøde
O=Orientering
D=Drøftelse
UB=Udtalelse/
Beslutning

O/D/
Punkt
1.

17.0019.00

Deltagere: Ricky Lund, Ida Bøhme Dybkjær, Ulla Lindbæk Strøm, Stig Rask
Olesen, Lars Emil Bak, Louise Kring, Gitte Bruno.
Personalerepræsentanter.: Janni Nørtoft Nielsen, Bo Georgi
Elevrådsrepræsentanter.: Noah, Victor
Ledelsesrepræsentant: Keld S. Simonsen, Per Brunse-Ottosen
Sekretær: Lone Skovborg
Afbud:
Gæst:
Temamøde for alle skolebestyrelser i Silkeborg
Tema: Overbygningskultur og overbygningsstruktur på tværs af Silkeborg Kommune.
Bilag: Dagsorden udsendes inden mødet

19.00

Vi skifter til møde i egen skolebestyrelse.

Punkt
2.

O/D
19.0019.20

Drøftelse af Børne-og Ungeudvalgets indstilling på specialområdet.

KSI/ RL

Fortsat fra sidste møde.
REF: Keld informererede om sagen siden sidste møde:
-På skoleledermøde før jul blev sagen drøftet, og det blev præciseret,
at børne-og ungeudvalget ønskede flere forslag at tage stilling til –
ikke kun i forhold til Langsø men også i forhold til Nørskovlund. Der
blev også nævnt, at nybyggeri ved en flytning til Silkeborg nok ikke er
realistisk.
-at den særlige udfordring i Nørskovlund stadig er plads og transporttid for eleverne, men vi med den pavillon, der kommer til sommerferien, har løst den pladsmæssige udfordring i Nørskovlund.
Der er inviteret til møde i den inddragende proces. Her deltager 4
lærere, TR og AMR, 3 forældrerepræsentanter (Michael Tastesen,
Lene Jørgensen og Stig), samt Jette og Keld.
De medbringer de input der må komme fra andre forældre/lærere.
Der har været begrænset antal henvendelser fra forældre om sagen,
men pæn interesse fra Nørskovlund forældre for at deltage i den inddragende proces.
Der er ikke uro hverken fra forældre, elever eller personale. Man ser
tiden an og afventer mere konkrete udspil.
Bevilliget Pavillon i Ans. Når den kommer flyttes en klasse fra Nørskovlund til Ans, således der bliver mere plads i Nørskovlund.
Med Pavillonen kommer også muligheden for en ekstra klasse, så
man kan imødekomme ønsket om flere klasser.
Drøftelse om henvendelse/skriv fra skolebestyrelsen med argumenter
til børneungeudvalget. Behov for data/statistik ift. argumenter for at
flytte. Stemning for at lave det nu, og så supplere ved en evt. høring
når der ligger en plan.

Punkt
3.

Forespørgsel fra arbejdsgruppe.
D/B
19.2019.30

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til
hvordan de penge, der skal tilføres som ekstra bevillinger til skoleområdet over de næste 4 år, bør anvendes.
De vil gerne have ønsker fra skolebestyrelsen med i arbejdet.
REF:
Benytte midler til
- at støtte den enkeltes læring ved at øge grundniveauet for de
frie midler, så man kan arbejde med at udfordre den enkelte
bedre og understøtte inklusionen.
- at der prioriteres flere hænder uden bindinger centralt fra, så
det er lokalt det bestemmes, hvor man ved hvad der er behov
for.
- At der kommer en korrekt sammenhæng mellem normering og
lønsum.

Bilag: Brev fra arbejdsgruppe

KSI/RL

Punkt
4.

D/B
19.3019.40

Fælles foredrag – Ans, Thorning og Trekløverskolen
Der er ikke opnået enighed om en foredragsholder. Thorning peger
på Torben Chris
REF:
Ikke ønske om Torben Chris.
Forslag: Jens Andersen, Jesper Grønkjær, Kasper Hvidt, Anette
Prehn, Thomas Grønemark
Se mere på Athenas.dk – hvor man kan se, hvad der er af mulige
foredragsholdere. Se på det og giv input til Keld senest mandag morgen. Holder møde mandag med de andre skoler om indholdet til fællesmøde.
Kan evt. være uden foredragsholder, men at man ser forestillingen,
som valgfaget ”You’ve gotta feeling” fremfører med efterfølgende
snak.

Punkt
5.

O/D
19.4019.55

Meddelelser:
Afdelinger:
Udskolingen i gang med at forberede projektopgave i uge 9
Indskolingen har haft julesamling og arrangeret ting sammen med
venskabsklasser.
Skoleledelsen: Hastighedsbegrænsning på Teglgade og fortov på
Lyngvænget, der er kommet pære i lysskiltene.
Lærer(Gro) der har været på orlov over et par år, på grund af barn der
har været syg, har ønsket at starte igen, så hun er startet efter ferien.
Derfor er ansættelsesudvalget trukket tilbage.
Ina, som er blevet ansat som barselsvikar for Line Lund, er startet i
overlap indtil Line går fra start februar.
Der skal findes en barselsvikar for Anne-Line
Elevrådet:
Har snakket om skolefest for udskoling. Er i gang med at arbejde med
at eleverne inddrages i brug af hallen i frikvarteret.
Bestyrelsen:
Punkter til næste møde: Skolefest, regnskab/budget, besøg af
SFO/klub, APV
REF:

Punkt
6.

19.5520.00

Evt.

Punkt
7.

20.0020.30

Lukket møde

Godkendelse af referat:

KSI

