SKOLEBESTYRELSEN ANS SKOLE
Mødedato
Tidspunkt
Deltagere

22.08.2022
kl. 19.00-21.30, herefter lukket møde til kl. 22.00
Kit Skovsen, Linda Lykke Østergaard Mose, Helle Stokholm,
Sonja Marie Overgaard, Annette Støvring, Maria Blichfeldt, Helle
Stoltze

Personalerepræsentanter
Elevrådsrepræsentanter
Ledelsesrepræsentanter
Sekretær
Afbud fra:

Janni Nørtoft Nielsen, Jan Lund Pedersen
Keld Sandfeld Simonsen, Per Keis Brunse-Ottosen
Lone Skovborg
Linda Mose, Helle Stokholm

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

Møde 1 af 8
Keld bød velkommen til alle og særligt til de nye medlemmer.
Herefter en kort præsentationsrunde.

1

Elevrådet (kl. 19.00-19.10), O/D

Elevrådsarbejdet siden sidst. (hvis skoleårets elevråd er konstitueret inden mødet)
Elevrådet er valgt, men har endnu ikke konstitueret sig, så derfor er der ikke deltagelse fra
Elevrådet i dag.

2

Konstituering af skolebestyrelse (kl.19.10-19.30), B

Valg af formand, næstformand og mødeleder
Annette Støvring er formand, Helle Stokholm er næstformand og Helle Stoltze er mødeleder.
Tillykke med valget.

3

Fordeling af SB som kontaktpersoner til årgange (kl. 19.30-19.40),
D/B

0. årgang: Maria
1. årgang: Kit
2. årgang: Annette
3. årgang: Helle Stokholm
4. årgang: Linda
5. årgang: Sonja
6. årgang: Annette
7. årgang: Sonja
8. årgang: Helle Stokholm (6. september 18.30)
9. årgang: Linda
Inklusionscenteret: Helle Stoltze

4

Drøftelse af udmeldte sparekrav fra Silkeborg kommune (kl.19.40 –
20.10), O/D/B

Hvis ikke byrådet ændrer beslutningen på mødet den 29.august, så skal Ans/Nørskovlund finde
og aflevere 1% af det korrigerede budget for 2022 til den fælles kasse. Det betyder, at vi skal
finde ca. 570.000 inden 1.januar.
En voldsom opgave, da der i forbindelse med skoleårets planlægning allerede er disponeret
med disse midler. Skoleledelsen medtager et sparekatalog til drøftelse på mødet.

Sparekataloget indeholder besparelser på op til 842.500 kr. – Det endelige sparekrav, blev
heldigvis reduceret i f.t. til de første udmeldinger, således at det vi skal spare er 0,8% af vores
korrigerede budget, i alt 444.000 kr.
At skulle spare så stort et beløb på ca. 4,5 måned er absolut ikke en nem og overskuelig
opgave, og det vil komme til at gøre ondt. Men den positive vinkel antaget, så handler det ikke
om, at vi kan/skal afskedige personale for at nå målet.
Der er ansættelsesstop for faste stillinger, så der hvor vi har haft ledige stillinger, bliver de
besat helt eller delvist, med lærere i vikariater.
Mange af forslagene i vores sparekatalog er jo meget afhængige af, hvordan vores virkelighed
bliver i den resterende del af 2022. Kan vi minimere brugen af vikarer? Undgår vi sygdom?
Kommer der uforudsete udgifter? Kan vi få refunderet nogle af de kursusaktiviteter, der

allerede er booket og betalt? – ja usikkerhederne er mange, så derfor er vi nødt til at starte ud
med hele pakken, da vi simpelthen ikke kan spå om, hvorvidt alle spareforslagene holder hele
vejen hjem. Vi vil helt klart hellere spare på indkøb af ting end på varme hænder. D.v.s. i f.t.
vikardækning, så sparer vi dækningen, hvor det er muligt, men det bliver kun i mindre
omfang, at klasser sendes hjem i ydertimer, og her kun fra 7. klasse og opefter.
Skolebestyrelsen bakker op om, at vi prioriterer at spare mest på indkøb og ekskursioner, og
mindst på ”varme hænder” – vikardækning.
Det aftales, at Keld skriver ud til alle forældre, for at orientere om de kommunale besparelser,
og hvilken effekt de får på vores skolehverdag i den resterende del af 2022. Vi aftaler
endvidere, at vi i skrivelsen rækker hånden ud til forældrene i f.t. hjælp, fx til kørsel til
arrangementer, at være gæstelærer – fx fortælle om eget erhverv, en god høst fra
køkkenhaven, der kan bruges i madkundskab, børnelitteratur man er ”vokset fra”, som kan
glæde andre og lånes via skolebiblioteket eller noget helt femte.
Skolebestyrelsen opfordrer herudover til, at årgangenes lærere skriver ud til forældrene om
konkrete planer, da man nemmere kan byde ind med hjælp, når man kender den konkrete
opgave.

5

Skolebestyrelsens årsberetning 21- 22 (kl. 20.10-20.20), D/B

Helle og Annette har lavet et udkast til årsberetning. (Medbringes til mødet eller eftersendes
inden)
En rigtig fin årsberetning, godt skrevet og beskrevet. Vi læser en sidste korrektur, og udgiver
den på skolens hjemmeside inden den 1. september.

6

Høringssvar Budget 23 (kl. 20.20-20.30), D/B

Høringsmaterialet er netop kommet. I det vedhæftede bilag, kan I se
politikkernes/forvaltningens spareforslag og prioriteringer til budget 23. Vi har mulighed for at
indsende et høringssvar, hvor vi kommer med vores anbefalinger.
Hvis man er interesseret i at se nærmere på alle budgettallene, så eftersendes hele
budgetmaterialet særskilt.
Bilag: PP skolebestyrelserne
Drøftedes.
Vi fremsender udkast til høringssvar til Skolebestyrelsens kommentering og godkendelse, så
snart vi ved hvilke råderumsforslag, der kommer til at indgå i Byrådets 1. behandling af
budgettet.
Vi har en god tradition med, at vi plejer at lave et fælles høringssvar fra Skolebestyrelse og
Lokal-MED udvalget.

7

Skolebestyrelsesarbejdet og mulighed for SB-kursus
13.september? (kl.20.30-20.45), O/D/B

Kort præsentation af Forretningsorden for skolebestyrelsen på Ans Skole samt oversigt over
Skolebestyrelsesopgaver og rammer j.f folkeskoleloven §44.
Hvor mange vil gerne tilmeldes SB-kursus 13.september?
Bilag: Forretningsorden. Oversigtsskema.

Helle Stoltze vil gerne deltage. Kit kan evt., hun giver en melding til Keld.

Kaffe
Skolebestyrelsen bidrager til besparelserne i form af, at forplejningen til møderne er sparet
væk, foreløbig i perioden fra august og frem til årsskiftet.

8

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

Afdelinger:
Fase 2
9. årgang er ved at forberede deres lejrtur til København.
8. årgang har travlt med at gøre klar til friluftsdagen på fredag. Vi håber på godt vejr. Vi
havde opfordret til en større spredning af elever fra sammen klasse, det ser ud som om det
lykkedes. Vi er kede af at 0.årgang ikke deltager.
I fase 1 har de første par uger meget drejet sig om at få hjulpet alle de nye kolleger godt i
gang i deres teams og klasser.
Generelt har der været fokus på, at få startet skoleåret med nye fag og for rigtig mange børn
nye voksne.
I fredags fik vi sagt farvel til Lene Sand.
“De gule veste” i frikvartererne fungerer rigtig godt.
Når der skal spares er det rigtig dejligt at vi modtager mange tilbud om gratis arrangementer
her i efteråret - gadeteater, håndboldkaravane, dukketeater og skolekoncert. Vi takker ja til
alt.
Vi glæder os til friluftsdag på fredag - trivsel og sammenhold på tværs af klasser og årgange.
Fritten/klubben
Der er indmeldt 110 børn i Fritten og 60 børn i klubben, hvilket er rigtig pænt. Der er ca. 25
nye 0. klasses børn som er startet godt op. Dorte er blevet ansat i sfo'en og er pædagog for de
nye 0.klassesbørn.
Der er sommerfest i Fritten den 8. september.
Nørskovlund

Vi har 105 elever, og 106 pr. 1. oktober. De 4 yngste klasser er i lokalerne på den nedlagte
folkeskole i Nørskovlund, de resterende klasser er i Ans.
Der er en del elever, der har reduceret skoleskema. Vi arbejder intenst med dette, i forhold til
at kunne øge elevernes skoletid, om muligt. Der er et meget tæt skole/hjem samarbejde.
Store – meget store - udfordringer med HB Care, som er det busselskab, der vandt den
seneste licitation.
Der er alt for store forandringer for vores elever, det er ikke den samme bus fra gang til gang,
de bliver kørt med forskellige børn i busserne. Busserne kommer ikke til tiden. Samlet set
giver det frygt og usikkerhed – det er simpelthen ikke i orden over for vores elever og deres
forældre.
Bortset fra dette, er vi kommet rigtig godt i gang.
Skoleledelsen:
Mulighed for at mødes med vej og trafik, hvor vi kan drøfte forskellige problematikker
trafikmæssigt. Vi mødes med dem den 2. september. Helle Stoltze deltager sammen med
Keld og Lone.
Overgang på Vestre Langgade ved AIKC i form af en rigtig fodgængerovergang er et rigtig
stort ønske. Der er mange børn, der selv skal gå fra Fritten og til fritidsaktiviteter.
Kan forholdene omkring fodgængerfeltet og buslommen optimeres/ændres, så det giver mere
tryghed – overskuelighed?
Meget tydeligere markering på vejen, der hvor eleverne cykler over Teglgade om mod
cykelskurene.
Skriv til os, hvis der er flere punkter vi skal drøfte med dem.

Bestyrelsen:
Punkter til næste møde:
Orientering om skolens nye seksualpolitik.
På årsplanen tilføjer vi vedr. skoleårets sidste møde, at vi drøfter indsatsområder for det
kommende år.
På vores næste møde drøfter vi forretningsordenen og afvejer om teksten i forhold til
godkendelse af referaterne fra sidste møde, er som vi ønsker at gøre det.
Lone undersøger om det er en ”nødvendig procedure”, at underskrive referaterne.
Bemærk, at eventuelle ændringer til forretningsordenen kræver vedtagelse i to ordinære
møder.

9

Eventuelt (kl. 21.25-21.30)

Skolebestyrelsesmedlemmerne er glade for at få skolens ugebreve og på den måde få en
ekstra mulighed for at følge med i skolens liv og hverdag.

10

Lukket møde (kl. 21.30-22.00)

