
SKOLEBESTYRELSEN ANS SKOLE 
 

Mødedato 03.10.2022 

Tidspunkt kl. 19.00-21.30, herefter lukket møde til kl. 22.00 

Deltagere Kit Skovsen, Linda Lykke Østergaard Mose, Helle Stokholm, 

Sonja Marie Overgaard, Annette Støvring, Maria Blichfeldt, Helle 

Stoltze 

Afbud: Sonja 

Personalerepræsentanter Janni Nørtoft Nielsen, Jan Lund Pedersen 

Elevrådsrepræsentanter  

Ledelsesrepræsentanter Keld Sandfeld Simonsen, Per Keis Brunse-Ottosen 

Sekretær Lone Skovborg 

 

 

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

Møde 2 af 8 

1 Elevrådet (kl. 19.00-19.10), O/D 

Elevrådsarbejdet siden sidst.  

Der har været afholdt et første konstituerende møde. 

Elevrådet har drøftet nogle forskellige ønsker: Bedre udstyr i madkundskab, 

vandautomat retur til 9. årgang, bedre stole til udskolingen, og lige nu kolde lokaler. 

Herunder gav vi en kort orientering om de udmeldte besparelser på energiområdet, 

hvor de kommunale bygninger kun opvarmes til 19 grader hen over vinteren. 

Der bliver ikke indkøbt en ny vandautomat til 1. salen ved 9. årgang, da der står en 

vandautomat placeret lige neden for trappen ved. 7. årgangs lokaler. Derimod vil vi 

gerne prioritere bedre stole til udskolingen. Det er dog noget vi skal se på hen over 

nogle budgetår, da vi ikke har råd til at købe til alle på én gang. 

2 Skolebestyrelseskursus 19.september (kl.19.10-19.30), O/D 

Vedlagt er slides fra kurset. Kort tilbagemelding fra forældrerepræsentanterne. 

Vi har efterfølgende fået en opgave fra Dagtibuds, Skole- og Familieudvalget, hvor de gerne vil 

have skolebestyrelsernes input til at formulere udvalgets politiske ambition for folkeskolen i 

Silkeborg kommune. 

Vedlagt er et skema, vi som skolebestyrelse skal besvare og som skal indgå i dialogmødet den 

7.nov. 

Bilag: slides fra SB-kursus og opgave fra udvalget.  



Der var 3 repræsentanter afsted til kurset. De medsendte slides fortæller meget fint, 

hvad der blev gennemgået. 

Forretningsudvalget for Dialogforum for Skoleområdet ønsker skolebestyrelsernes 

input til formuleringen af en politisk ambition, hvorfor de medsendte spørgsmål skal 

besvares. 

Vi deler os i 2 grupper, og besvarer hver især alle spørgsmål. 

Gode drøftelser. Keld samskriver de 2 gruppers input. 

3 Principper og politikker (Kl.19.30-20.00), O/D/B 

1. Skolen har færdiggjort en ny seksualpolitik, der mangler at blive præsenteret for 

skolebestyrelsen (udsat fra før sommerferien). Jan gennemgår den, og fortæller om de 

første erfaringer med den. 

Jan fortalte om baggrunden for udarbejdelsen af seksualpolitikken samt om, hvordan 

vi bruger politikken. 

Vi fik bevilget en seksualvejlederuddannelse til en af vores pædagoger – Jeanette. 

Som produkt i forbindelse med uddannelsen udarbejdede Jeanette sammen med en 

medstuderende en pubertets- og seksualitetsguide til børn og unge med autisme. 

Autismeforeningen og Skolen i Nørskovlund har sponsoreret tryk af guiden, og den 

kan bl.a. ses på Autismeforeningens hjemmeside. 

Jan fremhæver det meget positive i, at vi har vores egen ekspert på skolen. 

Jeanette kan bidrage med assistance i evt. konkrete sager til teams i alle skolens 

afdelinger og konkret i forhold til gode råd og sparring i seksualundervisningen. 

Det er positivt, at vi har vores egen seksualitetspolitik, som også helt specifikt er 

skrevet i forhold til vores elever, dette gør at vi står godt rustet. 

Skolebestyrelsen godkender seksualitetspolitikken og den vil fremover også kunne 

læses på Skolens hjemmeside. 

2. Princip for kontaktlærerordning. I forbindelse med udvikling af ny rammesætning for 

skole-hjemsamtalerne har vi i Lokal-Med genbesøgt princippet. Forslag til justeringer er 

understreget i vedhæftede udgave. 

(som indledning til punkt 2 vil tidligere skolebestyrelsesmedlemmer og skoleledelsen 

kort fortælle om den nye rammesætning for skole-hjemsamtalerne – se bilag) 

Keld orienterede om den nye rammesætning for skole-hjemsamtalerne og det forslag 

til ændringer i princip for kontaktlærerordning, som vi har arbejdet med i Lokal-MED.  

Princippet blev godkendt. 

Bilag: Seksualpolitik, Princip for kontaktlærere, rammesætning af nye skole-hjemsamtaler.   

 



4 Temamøde SB/forældrekredsen (kl.20.00-20.10), D/B 

Med udgangspunkt i den økonomiske situation foreslår skoleledelsen, at vi udsætter mødet til  

efter 1.januar, så det indgår i et nyt budgetår. Et tema kunne være ”Hvordan lærer vi bedst 

vores børn god adfærd på digitale medier”. 

Andre forslag? 

Tidspunkt?  

Evt. oplægsholder fra Børns vilkår. Vi afholder arrangement i starten af det nye år. 

Ledelsen arbejder på at finde en oplægsholder. 

5    Cykelhandleplan 2022-26 (kl. 20.10-20.20), O 

Helle Stoltze og undertegnede havde 2.september besøg fra kommunen om ønsker til den 

kommende cyklehandleplan i vores lokalområde. Vi fik ønsket følgende: 

Standsning og parkering forbudt skilte i begge sider af Teglgade. (Hvis det bliver til noget, så 

bliver det nok på bestemte tidspunkter) 

”Torontolys” i fodgængerovergang (gult blinklys) 

Flytning af selve overgangen, så den kommer udenom busholdepladsen 

Ekstra ”chikane” ved 90 graders svinget på stien bagom klubben. 

En mere børnesikker overgang på Vester Langgade (både for elever fra de nye lejligheder og 

som overgang til fritidsaktiviteterne i AIKC)  

I efteråret vil kommunen lave droneoptagelser af trafikmønstre på spidsbelastnings 

tidspunkter. Vi vil tilgå resultater efterfølgende. 

Helle Stoltze orienterede om mødet med kommunen. 

I forhold til den børnesikre overgang på Vestre Langgade, overvejede de at etablere 

et helleanlæg, da de vurderer det vil være mest trygt for børnene. I den forbindelse 

overvejes også en dronefilmning, som skal give et fingerpeg om, hvor trafikeret der 

er – og hvor relevant løsningen vil være. 

Parkering forbudt på begge sider af vejen på Teglgade ud for skolen, her bliver det 

inden for en begrænset periode, altså om morgenen og om eftermiddagen. 

Helle oplever at de forskellige forslag blev positivt modtaget. 

Vi vender tilbage til punktet, når vi hører mere. 

Linda oplever en scooter problematik, fordi der ”køres for vildt” og det er for farligt 

for de yngste elever. Det er særligt på stierne det er galt. 

Vi taler med de ældste elever om det, og skriver en passus i forældrebrevet, 

alternativt også en direkte besked til de ældste klassers forældre. 



Keld beder også Elevrådet drøfte problematikken på deres næste møde. 

Vi følger op på det til næste bestyrelsesmøde. 

6    Status på besparelser 22 og forventninger til budget 23 (kl. 20.20-

20.30), D/O 

Vi håber at kunne præsentere byrådets endelige budgetudspil for 2023 med de forventede 

besparelser på selve mødet. 

I forhold til besparelserne for 2022 når vi i mål i forhold til måltallet, som var 

budgetopfølgningen pr. 31. maj – og en samlet besparelse på 444.000 kr. 

Dette gør vi mestendels pga. tiltag der vedrører personale og knapt så meget i 

forhold til det, der vedrører den almindelige drift. For sidstnævnte har vi måttet 

nedjustere forventningerne på begge skoletilbud med ca. 50.000 kr. Der er bl.a. 

tilgået betalinger på digitale læremidler og lejrskolen København, som ligger udover 

det vi forlods havde beregnet besparelserne ud fra. Herudover skal siges, at vores 

medarbejdere er virkelig dygtige til at finde kreative måder at anvende de ting vi har 

og lave gode forløb, på trods af indkøbsstop, ingen ekskursioner m.v. – og at mange 

forældre har hjulpet os med kørsel, materialer m.v. Der vises stort sammenhold om 

at løse / komme igennem denne periode på bedst mulig måde. 

På ressourcesiden i f.t. løn bliver vi stærkt hjulpet af, at vi fik elev nr. 29 på 7. 

årgang, inden 5. september. På Inklusionscenteret ledige stillinger, der er dækket 

delvist af lærerkræfter og delvist af vikar, delvis sygemelding i IC, der ikke blev 

dækket, eller kun delvist dækket af ung vikar etc. Vi har vikardækket med sund 

fornuft i forhold til akut og planlagt fravær, da vi samlet set har mulighed for at 

effektuere besparelsen uden at gå helt over i den grøft, som vi har hørt andre har 

været tvunget ud i, nemlig at dække ind med fast personale, læse 2 klasser sammen, 

sløjfe ekstravoksen timer etc.  

Budget 2023: 

Som I sikkert har hørt, så er der indgået et budgetforlig for 2023, hvor alle partier er med i 

aftalen. Endnu er alt dog ikke afklaret.  

De umiddelbare hovedpointer for Skoleafdelingen er følgende:  

• Team Åben Skole og Praksisfaglighed i PPL lukkes mhp. at skabe en reduktion 

på 1,4 mio i 2023 og 2,8 mio i 2024. Dette er et nyt forslag, som er opstået i 

løbet af den politiske proces og som ikke indgik i de oprindelige administrative 

råderumsforslag. 

• DSFU har en kommende opgave med at udmønte en ikke nærmere beskrevet 

besparelse på udvalgets område på 5.588 mio, som en del af en 

effektiviseringsreduktion på kommunens samlede budget på 0.71%. I samme 

ombæring rammes Sekretariatet af en besparelse på 125.000 som en del af 

ØKE’s besparelse på bevilling 14. Dette er også et nyt forslag fra den politiske 

proces. 

• En reduktion på 1 mio i vores fælles midler til kompetenceudvikling. 

• Fælles Elevråd og Ungebyråd nedlægges efter dette skoleår 



• Vi tilføres 6,9 mio til tilpasning af budgetramme for det specialiserede område 

på skolerne 

 

Den vedtagne ”effektueringsreduktion” på 0,71% fordeles skævt på udvalgene, således at 

nogle områder bærer en noget større byrde. I forhold til vores område / udvalg, så er det 

som sagt 5.588 kr. der skal fordeles og hvordan det politiske udvalg vælger at gøre dette, 

ved vi intet om endnu.  

Udover ovenstående besluttede DSFU på deres juni møde følgende reduktioner: 

Puljen til dækning af langtidssygdom i skoler og SFO reduceres med 2 mio. kr. (fra 8,5 mio. 

kr.) 

Samarbejdet om Campus Bindslevs Plads nedlægges: 457.000 kr. 

Møder, rejser, repræsentation: 250.000 kr. 

Reducere pulje til kompetenceløft: 600.000 kr. 

Forældrebetalingen i SFO hæves med i alt 5%. (2,4% besluttet i juni-mødet af udvalget – 

yderligere 2,6% besluttet i budgetaftalen) 

Byrådet har 2. behandling af budgettet den 11. oktober. Fordelingen af den resterende 

besparelse er først på DSFU’s dagsorden den 14. november. Her skal de så tage stilling til, 

hvordan besparelsen skal fordeles mellem bevilling, 41, 43, 45 og 47 – og herunder 

hvor/hvad på de specifikke områder. Vi kan derfor være langt henne mod 2023, førend vi 

præcist ved, hvad vores budget er for året.  

Lidt nøgletal:   2022   2023 

Budget i alt Distriktsskolen  19.372.117 korr. budget 

   18.707.000 opr. Budget  18.808.000 

  

Budget i alt Inklusionscenteret 30.224.606 korr.budget 

   28.025.000 opr.budget  29.444.000 

Budget i alt ANS SFO  3.116.699 korr.budget 

   2.775.000 opr. Budget  2.620.000 

Budget i alt NØR SFO  2.288.161 korr. Budget 

   2.812.000 opr. Budget  2.630.000 

 

Takstbeløb IC – skole  280.548 kr. / årligt  287.940 kr. 

Takstbeløb IC – SFO/KLUB  70.997 kr.    72.868 kr. 

 



7 Kapacitetsudfordringer på kommunens inklusionscentre. (kl.20.30-

20.40), D/O 

Foreløbig er årets første visitation i oktober udsat til januar. Herudover har alle 

inklusionscentre meldt ”alt udsolgt” i dette skoleår. Derfor venter der skoleafdelingen en 

kæmpe opgave med at finde pladser til de elever, der lovgivningsmæssigt har krav på en 

plads i et inklusionscenter. Foreløbig har vi fået besked på, at de nye pladser skal findes i de 

eksisterende inklusionscentre. Reelt findes der kun 2 muligheder – inddragelse af flere lokaler 

fra distriktsskolen eller flere elever i de nuværende inklusionsklasser.  

Hvilke muligheder har vi i Ans? 

Keld orienterede om problematikkerne. 

Næste skolebestyrelsesmøde afholdes på Skolen i Nørskovlund, hvor Jette også 

deltager. Her kan vi drøfte videre om både de lang- og kortsigtede løsningsforslag, 

der kommer i spil. 

8. Tilbagemelding fra forældremøderne (kl.20.40-20.50), D/B 

Kort evaluering fra de afholdte møder. 

I nogle klasser en generel snak om ”grimt sprog”. 

Spørgsmål til måden skole/hjemsamtalerne blev afholdt på sidste år. 

Tid og rum til en snak om klassens trivsel blev givet som tilbagemelding fra en 

enkelt klasse. 

Et rigtig dejligt forældremøde. 

En årgang, hvor man burde have haft et møde tidligere (sidste skoleår) Der var 

nogle opsparede frustrationer, som kom til udtryk. Det samler vi op på. 

Årgange, der må gå i byen i frikvartererne (de 2 ældste årgange) – drøftelse heraf 

og om det er en ordning, der skal fortsætte. (fra 7. årgangs møde) 

 

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

Afdelinger: 

I indskolingen har i løbet af august/september fået afviklet alle forældremøderne.  
Der har været kontaktlærerdage hvor 2. årgang bl.a har været på cykeltur til Tangeværket, 3. 
årgang har haft "Store æbledag" i Fritten hvor der blev lavet æblemost og æblekage. Æblerne 
blev leveret af forældrene. 2. og 3. årgang har været til håndbold arrangement i Kjellerup. Ans 
I.F sponsorerede busturen hertil.  
Næste uges emneuge har overskriften "Uhygge" og der vil være værksteder på tværs af 
huset.   
Legepatruljen er startet op, og der er rigtig mange børn fra 6. klasse, der gerne vil være med til 
det i år. Det er dejligt at se.  



  
Der er også afholdt forældremøder på alle årgange på mellemtrinnet. I sidste uge var 
klasserne på skift ude af huset. 4.årg var på seminariet til idrætsdag i naturen. 5. årg var i 
Bjerringbro til Naturfagsfestival og kom hjem med en fin pokal. 6. årg var på gymnasiet til det 
samme. Emneugen i næste uge er på tværs af huset med Danmark som emne.  
  
I udskolingen har der været besøg af Morten fra ungdomsskolen. I denne uge skal 8. årgang 
igennem MOT. 
Som en del af projekt kloge hænder har 8.a i dag været på virksomhedsbesøg på Scandic i 
Silkeborg. I morgen er det 8.b, de skal på besøg hos Linak. I næste uge skal der laves film i 
udskolingen, hvor der vil være blandede grupper på tværs af årgangene. 
  
Frittens sommerfest blev aflyst på grund af vejret, men om fredagen var der kaffe og 
forældrene kunne komme og hører børnene synge. Der er gang i træværksted for alle og i 
denne uge starter et kunstprojekt op. Der har været sæbekasseløb for 2. og 3. klasse. På 
forespørgsel fra handelsstandsforening har Fritten sagt ja til at dekorere græskar til Open by 
Night i Ans den 27. oktober. Der bliver holdt gys og gru fest i november. 
 
Jans klasse har været på Aros. Det viste sig at flere havde højdeskræk:-) 
Forbereder skolernes motionsdag. 
Der har været fælles outdoordag ml. Z-afdelingen og Pavillonen, hvor der blev fisket og ledt 
efter svampe, samt dejlig mad over bål.  
 

Skoleledelsen: Evaluering af den fælles sommerferie pasning. Vi havde kun 2 elever, der 

deltog i den fælles sommerferiepasning, hvor de blev passet i Grauballe. 

 

Bestyrelsen:  

Punkter til næste møde: MOT, nyt om meddelelsesbøger og udviklingssamtaler, samt 

kapacitetsudfordringer på specialområdet. 

 

10 Eventuelt (kl. 21.25-21.30) 

Pauser og gårdvagter: Muligheden for at finde voksne/gårdvagter blev drøftet. 

God ide med de gule veste, men det er indtil videre kun de yngste klassers 

gårdvagter, der har vestene på. 

Et opmærksomhedspunkt i forhold til 2 specifikke årgange, hvis ”veje krydses” i 

pauserne, det følger vi også op på. 

11 Lukket møde (kl. 21.30-22.00) 

 


