SKOLEBESTYRELSEN ANS SKOLE
Mødedato
Tidspunkt
Deltagere

Personalerepræsentanter
Elevrådsrepræsentanter
Ledelsesrepræsentanter
Sekretær

13.06.2022
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
Afbud fra: Louise
Janni Nørtoft Nielsen, Jan Lund Pedersen. Afbud fra Jan
Alvilda Bøhme Dybkjær (8.b), Johannes Bruno (9.b). Afbud fra
Alvilda, Jens var mødt frem i stedet.
Keld Sandfeld Simonsen, Per Keis Brunse-Ottosen
Lone Skovborg Rasmussen

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

Møde 8 af 8
1

Elevrådet (kl. 19.00-19.10), O/D

Elevrådsarbejdet siden sidst.
Det var en meget vellykket Galla-fest, kun små ting, som Elevrådet kunne tænke sig at lave
om, bl.a. noget med musikønsker. Vi sad lidt klemt til spisningen. Der var nogle af
elevrødderne der syntes det var lidt træls at passe ”baren”, de ville hellere have mere tid til at
danse. Datoen ønskes efter konfirmationerne. Og Elevrådet har talt om, at det vil være helt
fint at holde fest, uden at det er en tema-fest.
Elevrådet har været til en unge-kongres med emnet ensomhed. Evalueringen her er, at de ikke
fik så meget ud af det.
I år synes 9. klasse, at det har været træls at de ikke har rigtig læseferie.
Stort ønske om mere plads til scootere og knallerter.
Og et endnu større ønske om, at udskolingen får bedre elevstole – stole med mere komfort.
Skoleledelsen har stor forståelse for ovenstående 2 ønsker, men vores budgetmæssige kræfter
rækker ikke hertil ligenu.
Igen også ønsker om, at man må have sine mobiler hele tiden. Jens og Keld husker begge på
dette ønske, så vi kan tage det op til overvejelse med bestyrelsen efter sommerferien.
Dengang vi besluttede det for 4 år siden, var der faktisk mange elever der syntes det var
dejligt, og at man kom til tale sammen på en helt anden måde, end når man bliver fristet til at
kigge i mobilen hele tiden.

Nicolaus foreslår Elevrådet om man selv kan gøre noget for at få skabt mere overdækket
cykelskur, kan vi finde sponsorer, kan vi finde nogen der vil hjælpe os med at bygge etc.
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Evaluering af SB-valg (kl.19.10-19.20) D

Generelt en fin proces, men er der noget, vi skal gøre anderledes næste gang?
Forslag om at agitere lidt til Skolefesten – fx en skolebestyrelsesbod :-)
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National Trivselsundersøgelse (kl. 19.20-19.50), O/D

Gennemgang af resultater på skoleniveau og på kommuneniveau. Samlet set et resultatet med
stor lighed med seneste måling, hvor der ses nogle udfordringer i indskolingen (0-3.kl.) og
gode resultater på 4.-9.kl.
Bilag: 0-3.kl Ans, 0.-3.kl Silkeborg, 4.-9.kl Ans, 4.-9.kl Silkeborg
Vi drøftede spørgsmålenes beskaffenhed og hvordan spørgsmålene vil/kan blive forstået af de
mindste elever!
Der er mange lighedstræk fra sidste års undersøgelse, fortsat rigtig god trivsel i f.t. 4.- 9.
klasse., og fortsat kendte udfordringer i f.t. Indskolingen. Ved sidstnævnte har vi et lille ad hoc
udvalg fra bestyrelsen, som er i proces med mulige tiltag og opmærksomhed på de tiltag der
er i gang.
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Seksualpolitik (kl. 19.50-20.10), O/D

Jan har lovet at præsentere den nye seksualpolitik Jeanette Johansen fra Nørskovlund har
udarbejdet.
Bilag: Seksualpolitik
Udsættes til efter sommerferien, da Jan har fået forfald.
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Skolebestyrelsens årsberetning 21- 22 (kl. 20.10-20.20), D/B

Skal være klar til godkendelse på mødet i august og offentliggøres inden 1.september.
Hvem vil være tovholdere?

Helle og Annette. Der skal være et udkast klar til første møde i august. Keld og Lone kan
assistere.
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Skoleårets planlægning (kl. 20.20-20.45), D/O

Gennemgang af forventede elevtal og heraf afledte konsekvenser. Planlægningen generelt.
Lone gennemgik elevtalsudviklingen og gav et økonomisk overblik over konsekvenserne ved,
at vi til kommende skoleår har været nødt til at planlægge ud fra at vi kun får én klasse på
kommende 0., kommende 2. og kommende 7. årgang. De 2 2. klasser og de 2 7. klasser bliver
lagt sammen. Kommende 4. årgang har i hele deres skoleforløb kun været elever til én klasse.
Det kommende skoleår har vi forventet 317 elever og 16 klasser. 3 – 4 elever ”placeret de
rigtige steder” kan betyde en forskel i vores budget på ca. 2,4 mio. kr.

På 5 skoleår er vi gået fra 409 elever og 20 klasser og til som sagt 317 elever og 16 klasser.
Valgfagstilbud
Madkundskab og HDS bliver udbudt på 7. årgang næste år.
I f.t. 8. og 9. årgang bliver udbuddet af valgfag noget mindre. Det samarbejde der har været
med andre skoler eksisterer ikke længere og vores elevgrundlag betyder, at vi ikke har
mulighed for at udbyde så meget forskelligt, som vi har kunnet. Vi arbejder med en proces til
næste år, hvor vi kan gøre det noget anderledes, og gerne lidt mere attraktivt.
Der er en tilbagemelding fra elever om, at nogle af fagene ikke har levet op til det forventede.
Bilag: Blev udleveret på mødet.

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

Afdelinger:
Janni anfører, at det ikke har været så nemt at forholde sig til den nye fase inddeling, og
problematisk at det ikke har været meldt ud, særligt for personalet på mellemtrinnet. I
udskolingen kommer der flere nye folk, og i Indskolingen arbejdes der med at forberede
elever på lokaleskift og klassesammenlægning på kommende 2. årgang.
SFO’en har haft en super god oplevelse på Gøglermarkedet.
På Inklusionscenteret har der været visitation igen her i maj. Der var mange flere elever til
visitation, end det var muligt at finde pladser. Vores elevtal p.t. pr. august er 104 elever.
Der har været afholdt forældremøder i både Ans og Nørskovlund for både kommende og
nuværende forældre. Et par gode aftener med god stemning.

Skoleledelsen: Tilbagemelding fra dialogmøde – Temaet var skolefravær, idet der er en
eksplosiv stigning i elever der får skolevægring.

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

Tak til Louise, Ricky, Nicolaus og Stig for jeres gode indsats i
skolebestyrelsesarbejdet og for Ans Skole.
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Lukket møde (kl. 21.30-22.00)

