Sammen skaber vi liv og læring

Dato: 18-09-2019
Deltagere:

Tid: 17:00-19:30

Sted: Ansgarskolen
Afbud:
Lasse, Carmen, Anette, Hanne

Mette Hager H. Petermann
Lasse Bo Varberg Ervolder
Dorthe Andersen
Vibeke Kamp Jensen
Carmen Dorethe Pilar Holmstrup
Pia Bennedsen Prahl
Anette Rosendahl Thyssen
Hanne Lassen
Birgitte Skov
Anita Kallesøe Jørgensen
Martin Andreasen
Torben Vesti Jørgensen

Anna

Elevrådsrepræsentanter:
Helene, Anna, Erik, Jens Jacob,
Eksterne medlemmer:
Kurt Bjerrum
May-Britt Andrea Andersen

Dagsorden/referat
Punkt
1.
2.

B/O*
O

Tema
Gennemgang af dagsorden

O

Ansgarskolen ledelse har ordet

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

Forberedelse

Referat
Dagsorden blev gennemgået

Opfølgning/ansvarlig
MHHP

Lederne fortalte om udvalgte
temaer fra Ansgarskolens hverdag;
- SFO og Klub
- Førskole
- Asylskole
- Overgange fra dagtilbud til
skole, fra 6. til 7. klasse og

Helle, Lars og Torben
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3.

Eleverne har ordet

-

-

4.

Nyt fra forældre

-

-

-

-

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

fra folkeskole til
ungdomsuddannelse
Arbejdsmiljø
Fokuspunkter
Traditioner
Vinderprojektet ved åen i
Ribe har ligget stille hen
over sommeren. I dette
efterår vil det igen blive
taget
Vittenberg elevrådet
arrangerer ”Just dance” i
to frikvarterer om ugen
Henvendelse fra forældre
om initiativer for
Ansgarskolen
Formanden for
skolebestyrelsen har
været rundt til en række
forældremøder, som har
været meget forskellige og
med godt og relevant
indhold.
Der er blevet afholdt
forældre-café i
Gredstedbro, hvor der
blev drøftet Klub, SFO,
Skoleudvikling,
overbygningsskole
Valgfagshold uden for den
ordinære skoletid, der ikke
er blevet oprettet, ærgrer
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5.

Høringsbrev SFO

-

6.

Masterplan
- Høring

-

-

7.

8.
9.

O

nogle forældre. Det er dog
nødvendigt med den
placering af hensyn til det
samlede timetal og udbud
af valgfag.
Høringsmaterialet blev
gennemgået
Vadehavsskolens
afdelinger har i 2016 fået
lavet en samlet
masterplan for bygninger
og vedligehold. På
baggrund af rapporten
skal skolen i samarbejde
med bestyrelsen prioritere
de potentielle
forbedringer.

Økonomiopfølgning

-

Skolebestyrelsen bakker
op om skolens forslag til
prioritering
Punktet er udsat

Årshjul
Nyt fra
- Undervisning
- Fritid

-

Punktet er udsat

Legeplads-processen: udbuddet er
nu afsluttet. I Egebæk-Hviding har
firmaet Hags vundet udbuddet,
mens Kompan har vundet
udbuddet i Gredstedbro.

Cykelstativer på Ansgar
*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

MHHP

MA

MHHP
ANJ, TVJ, MA, HL, TB
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10.

Punkter til næste møde

11.

Evt.

Aula
MIL
AULA
Orientering om renovering af
kloakering på VI
Trafikpolitik
Bygningsdrift Høringsperioden på Samlet
bygningsdrift ligger fra den 26.09
til den 9.10.
Mette indkalder til et ekstra møde
for udfærdigelse af høringssvar, da
vores næste møde først er den
29.10
To medlemmer, Dennis og
Pernille, er trådt ud af bestyrelsen.
Dorte Andersen er tiltrådt i
egenskab af suppleant.
Bestyrelsen er stadig
beslutningsdygtig og afventer
derfor nyt valg i foråret 2020.

*B/O = forkortelse for Beslutning/Orientering

