SKOLEBESTYRELSEN ANS SKOLE
Mødedato
Tidspunkt
Deltagere
Personalerepræsentanter
Elevrådsrepræsentanter
Ledelsesrepræsentanter
Sekretær

04.04.2022
kl. 19.00-21.30, herefter lukket møde til kl. 22.00
Ricky Lund, Linda Lykke Østergaard Mose, Helle Stokholm, Stig
Rask Olesen, Annette Støvring, Louise Damsgaard Kring, Nicolaus
Martin Luxhøj Johansen
Janni Nørtoft Nielsen, Jan Lund Pedersen
Alvilda Bøhme Dybkjær (8.b), Johannes Bruno (9.b)
Keld Sandfeld Simonsen, Per Keis Brunse-Ottosen
Lone Skovborg Rasmussen

Dagsorden / referat
(O = orientering, D = drøftelse, B = beslutning/udtalelse)

Møde 7 af 8
1

Elevrådet (kl. 19.00-19.10), O/D

Elevrådsarbejdet siden sidst.
Ønsker om udskiftning af stolene i Udskolingen samt et stort ønske om plads i
cykelskurene til alle de, der nu har fået scooter. Der kommer rigtig mange her i løbet
af de næste måneder, fortæller elevrådsrepræsentanterne.
Der er skolefest for Udskolingen den 21. april.
Elevrådsrepræsentanterne var til Fuhlendorf oplæg om ensomhed, det var et rigtig
godt foredrag. Dette skete til et fælles arrangement for alle elevrådsrepræsentanter.

2

Status Skole-hjemsamtaler (kl.19.10-19.30)

Skole-hjemsamtalerne var tema på den pædagogiske dag 25.03. Status p.t og næste skridt
Keld orienterede om arbejdet på den pædagogiske dag. Janni orienterede om
mellemtrinnets drøftelser på dagen og deres projekt. De har indtil videre arbejdet
med en blanding af Indskolingens og Udskolingens projekt.
Vi har lidt tid endnu til efteråret, så arbejdet kører videre.
På Inklusionscenteret er de også gået i gang med at arbejde med skole/hjem
samtalen.
Louise fortæller, at de samtaler de oplevede i en ny model, var rigtig godt. En klar
oplevelse af, at det var en meget bedre måde.

Ligeledes positiv respons fra samtalerne på 3. årgang. Linda fortæller, at det var
skønt at se hvor meget eleven ”voksede” i dialogen. Et boost i den rigtige retning.

3

Skoleplan 2022-23 (kl. 19.30-20.00), O/D

Hvert år skal skolen i samarbejde med lærernes tillidsmand udarbejde en skoleplan for
kommende skoleår. Dette er en del af Silkeborgaftalen. Formålet kan ses i den vedhæftede
skoleplan 2022-23.
Af særlig opmærksomhed er Basistal for skoleårets planlægning (punkt 3) og distriktsskolen og
inklusionscenterets prioriteringer i kommende skoleår
Bilag: Skoleplan 22-23 (eftersendes)
Skoleplanen med tilhørende bilag blev gennemgået.

4

Antimobbestrategi (kl. 20.00-20.20), O/D

Ifølge Antimobbestrategi tidligere aftale i SB skal skolens antimobbestrategi evalueres hvert
år.
Bilag: Antimobbestrategi
Drøftet. Handleplan, som anvendes i Indskolingen blev præsenteret.
Godkendt til fortsat brug, med nuværende indhold.

5

SB-valg forår 22 (kl. 20.20-20.30), O/D

Er der kommet kandidater til skolebestyrelsen?
Der er kontakt til nogle forældrerepræsentanter, der tidligere har udtrykt interesse.
Vi håber der er flere, der ønsker at være med i arbejdet. Der er valgmøde den 4. maj.

6

Reduceret skoledag 22-23 (kl. 20.30-20.45), D/B

Skoleledelsen indstiller, at vi i kommende skoleår fortsat anvender muligheden for at
reducere i skoledagens længde, så:
0-3.kl møder 7.45-13.00 alle dage
4-6.kl møder 7.45-14.00 alle dage
7-9.kl møder alle dage 7.45-14.00 (særlig aftale onsdag for konfirmationsforberedelse 7.årg.)

Den reducerede skoletid anvendes til mere fag-faglig undervisning og flere timer med 2
voksne i klassen.
Godkendt.

Kaffe

7

Meddelelser (kl. 21.00-21-25), O/D

Afdelinger:
Indskolingen er blevet introduceret til Trivsel på tværs og er gået i gang med det.
De er også begyndt at udfylde i systemet, så der kan afholdes
Rigtig meget drift – gældende på alle 3 afdelinger. Meget der skulle indhentes og
tilbage til det vante.
Skolefest i Udskolingen 21. april
Skolefest 0. – 6. klasse 11. maj
Skolefest Pavillonen og evt. Z-klasser 18. maj
Udskolingen – det fylder lidt, at der snart er konfirmationer. Der har været
forældremøde om alkohol, hvor SSP var tovholder.
Nørskovlund: Jan fortalte om et oplæg, som vores nyuddannede seksualvejleder
Jeanette lavede for personalet. Jeanette har sammen med en medstuderende lavet
et hæfte, som kan bruges af både forældre og personale.
Vi tager hæftet med til næste møde, så SB kan se det. Jan vil gerne give en kort
introduktion.
Skoleledelsen: Ønske om at flytte kommende SB-møde fra 23.05 til 13.06.
Mødet er flyttet til den 13. juni.
Skolemad.nu – der er mulighed for en ny udbyder. KanPla har lavet aftale med Gadens
Gourmet, som gerne vil levere til os.

Bestyrelsen:
Punkter til næste møde:
Seksualvejledning.
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Eventuelt (kl. 21.25-21.30)

9

Lukket møde (kl. 21.30-22.00)

