
SKOLEBESTYRELSEN ANS SKOLE 
 

Mødedato 05.12.2022 

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: Lone, Janni, Sonja og Maria 

Personalerepræsentanter Janni Nørtoft Nielsen, Jan Lund Pedersen 

Elevrådsrepræsentanter Simon, Mikkel Var fraværende 

Ledelsesrepræsentanter Keld Sandfeld Simonsen, Per Keis Brunse-Ottosen 

Sekretær Per Keis Brunse-Ottosen 

 

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

Møde 4 af 8 

 

1. Elevrådet (kl. 19.00-19.10), O/D 

Elevrådsarbejdet siden sidst. 

Springes over 

2.  Forplejning lejrskoler (Kl.19.10-19.20), D/B 

Forældrebetalingen til forplejning på lejrskoler er ikke ændret i snart 6 år. Lige nu er 

betalingen 75kr. til Ahl Hage (kommunalt bestemt) og 85kr ved øvrige lejrskoler. 

Seneste udgift i 9.kl lejrskole betaler skolen 90kr for morgenmad, 65kr for lunchbox og 

uddeler 100kr til aftensmad (forældrebetalingen) 

UVM: 

Forældrene må ikke afkræves et højere beløb til forplejningen end det, som udgiften hertil 

reelt udgør. Forskudsvis opkrævning inden rejsen må derfor ske på grundlag af et 

forsigtigt skøn. 

Skal de 85.kr sættes op? Og hvis ja, til hvilket beløb?  

Bilag: Princip for lejrskoler og ekskursioner 

På baggrund af de prisstigninger der er kommet, så hænger det beløb vi kræver ind 

ikke sammen med den reelle udgift. Skolebestyrelsen enig i at vi hæver 

forældrebetalingen til lejrskolen i 9. årg. til 150 kr. pr. dag. 



3.               Temamøde SB/forældrekredsen (kl.19.20-19.30), D/B 

Er der kommet andre forslag til kursusholdere? 

Der arbejdes videre med Kelds kontakt til center for digital pædagogik ift. et oplæg. 

Vendes på næste møde 

 

4.    Indsatsområde 2023 (kl. 29.30-19.40), O/D 

Indsatsområdet Sprog og samvær har været drøftet på pædagogisk udvalgsmøde 28.11 og på 

udviklingsmøde i distriktsskolen 1.december.  

Tilbagemelding fra de 2 møder. 

Næste skridt er pædagogisk dag til foråret. 

Til udviklingsmødet har personalet i distriktsskolen kigget ind i, hvordan vi kan 

arbejde vider med sprog og samvær. Vi er i proces og der er samlet ideer til 

indsatsområder, som der arbejdes videre med til pædagogisk dag til foråret. 

På Nørskovlund kigges der videre på et indsatsområde i januar. 

 

  5.    Orientering om budget 23 (kl. 19.40-19.50), D/O 

DSFU har haft møde 28.11, hvor de skulle træffe beslutning om fordelingen af en besparelse 

på 3,2mill. På skoleområdet i 2023. 

Hvad ved vi p.t? 

Det er besluttet i DSFU, at man fordeler besparelsen ligeligt ud fra skolestørrelse. 

Det betyder for os 168.000 kr. i skoledelen og 19.000 kr. i Fritidsdelen. 

Puljen til refusion ift. sygdom vil fremadrettet blive delt ud til skolerne, således at 

man har et fast beløb. Det kan få en økonomisk betydning, hvis det kommer højere 

fravær end det faste beløb dækker. 

6. Handleplaner (kl.19.50-20.00), D/O 

Præsentation af handleplansskabelon 

Bilag: Handleplansskabelon 

Vi har på skolen gang i at arbejde på handleplanerne bliver mere ensrettet og 

tilgængelige. Vi tager udgangspunkt i læringscirklen, som er vores værktøj omkring 

særlige indsatser. Der er udviklet en skabelon, som kan bruges til de særlige 

handleplaner vi laver, og er cirkulær ift. udvikling. 

Det er i proces, og de forskellige indsatser, hvor der er handleplaner vil i løbet af året 

blive ført ind i den nye skabelonform.  



 

7. Evaluering af skole-hjemsamtaler år.1 (kl. 20.00-20.30), O/D 

Mål: 

En samtale, hvor alle parter – elever, forældre og personale – får medejerskab, og hvor fokus 

er både på status og udvikling 

En samtale, hvor skolens værdigrundlag er bærende for formen, så vi kommer omkring 

ambition, nærvær og sammenhold, men tilpasset elevens alder. 

Rammesætning: 

Værdigrundlaget A-N-S skal være synligt i samtalen 

Alle børn skal være med og opleve, at der er fokus på deres styrker 

Vi indgår anerkendende og dialogisk i en ligeværdig samtale 

Eleven skal være aktør i samtalen og fortælle om noget han/hun er stolt af 

Der skal sættes udviklingsmål 

Hvor langt oplever I, vi er kommet med ovenstående? 

Oplevelse at det fungerede rigtigt fint at have noget at snakke ud fra, som eleven 

havde været med til at lave.  

At snakke om barnets styrker er godt, og godt at barnet får anerkendelse af det der 

fungerer. Det giver god energi til barnet og derved bedre mulighed for positiv 

udvikling ift. der skal arbejdes med. 

Overvejelse omkring, at hvis der er noget der er svært, hvornår får vi snakket om 

det, når det ikke er på S/H samtalen. Forventningsafstemme hvordan der snakkes 

om det ellers er noget man som forældre skal lære at finde ud af, og som skolen skal 

være opmærksomme på tydelighed omkring i denne overgangsfase til en ny model. 

Overvejelse om den tidsramme der afsættes, er tilpasse, ift. at kunne nå det der 

ønskes. Opleves enkelte steder lidt presset i tid. Når man at snakke om alt det der er. 

Bl.a. plads til evt. ønsker fra forældrene der snakkes om. Hellere lidt mere luft, så der 

er mere ro. 20 min. var godt. 

Det er positivt godt skridt på vejen, hvor eleven er ligeværdigt med og får positivt 

feedback. Vi er i den spæde start ift. at lære den nye måde at kende, og der er noget 

tilvænning i det, som forælder, men også for barn og personale. 

Personalet evaluerer efter jul. 

  



 

8. MOT (kl. 20.30-20.50), O/D 

Præsentation af MOT og status på hvor langt vi er kommet og en foreløbig evaluering. 

Vi er kommet godt i gang med MOT i 7.-9. klasse, som vi er startet med i år. MOT 

arbejder med at skal robuste unge og give dem mod til at leve, vise omsorg og sige 

nej. Det handler om at gøre de unge bevidste om egen rolle i samvær og 

opmærksomme på hvordan man ser hinanden ift. at understøtte trivslen  

Det taler rigtigt godt ind i de værdier vi har ift. nærvær og sammenhold, og det er 

taget positivt imod af elever og forældre. Skolebestyrelsen fik prøvet en øvelse, og er 

meget positive om det. 

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

Afdelinger: 

Man er ved at være kommet igennem med samtaler og fået gode erfaringer med 

den nye model. 

Der er ansat en lærer i et barselsvikariat på Nørskovlund med start fra 1. januar. 

Skoleledelsen:  

Lone har det godt, men må vente lidt endnu med at komme tilbage på skolen. Vi 

kan godt mærke at hun ikke er her ift. arbejdsopgaverne, så vi glæder os til hun 

igen kan starte op. 

Bestyrelsen:  

Punkter fra sidst: er vendt i dagsorden 

 

Punkter til næste møde d. 23. januar:  

Besøg fra SFO/klub, budget 2023, Temamøde SB/forældrekredsen 

10. Eventuelt (kl. 21.25-21.30) 

11. Lukket møde (kl. 21.30-22.00) 

 


