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1. Godkendelse af dagsorden 

 
Sagsnr.:  S2019-4322  Dok.nr.: D2022-34455 

  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud) 

Gæster/stedfortrædere: – 

 

 
Sagsfremstilling 
 

 
 

Beslutningsproces 
 

Skolebestyrelsen 07.09.2022 
 
 

Indstilling 
 

Til godkendelse 
 
 

Beslutning 
 

Godkendt 
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2. Konstituering: Formand, næstformand, dirigent, referent 

 
Sagsnr.:  S2022-2839  Dok.nr.: D2022-34481 

  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 

Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud) 

Gæster/stedfortrædere: – 

 

 
Sagsfremstilling 

 
Skolebestyrelsen konstituerer sig med følgende poster: Formand, næstformand, diri-
gent, referent 

 
 

Beslutningsproces 
 

Skolebestyrelsen 07.09.2022 
 
 

Indstilling 
 

Til vedtagelse 
 
 

Beslutning 
 

  
Gertrud er genvalgt som formand. 
Ny er genvalgt som næstformand. 

Camilla er genvalgt som dirigent. 
Anders er genvalgt som referant. 
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3. Elevrådets punkt 

 
Sagsnr.:  S2018-4138  Dok.nr.: D2022-34457 

  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 

Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud) 

Gæster/stedfortrædere: – 

 

 
Sagsfremstilling 

 
Dette punkt er fast på alle bestyrelsesmøder. Elevrådet beretter om arbejdet i skolens 
elevråd, om igangværende fokuspunkter og fremtidige mål. 

 
 

Beslutningsproces 
 

Skolebestyrelsen 07.09.2022 
 
 

Indstilling 
 

Til orientering 
 
 

Beslutning 
 

Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgte. Anders refererer fra seneste elev-
rådsmøde. 
  

Der er oprettet et nyt elevråd for hele skolen i en ny struktur efter ønske fra det gam-
le elevråd. Alle klasser har valgt en repræsentant fra deres klasse, som sidder med i 

elevrådet, der består af det store elevråd for mellemtrinnet og udskolingen, og det lil-
le elevråd for indskolingen. 
Anders holder møder med begge elevråd og bringer punkterne fra det lille elevråd 

med til det store. Mødefrekvensen er ca. en gang i måneden op til skolebestyrelses-
mødet. 

Ikke alle repræsentanter deltog ved første elevrådsmøde, hvorfor valget af elevråds-
repræsentanter er udskudt til næste møde. 
  

På det første elevrådsmøde med udskoling og mellemtrinnet drøftede vi områder, som 
vi kunne forestille os at arbejde videre med: 

  
• Kantinen 
• Mobilpolitik 

• Aktiviteter i pauserne 
• Indretning af klynger 

• Toiletforhold 
  
Mødet med det lille elevråd afholdes mandag d. 12/9. 
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4. Orientering fra ledelsen 

 
Sagsnr.:  S2018-3866  Dok.nr.: D2022-34458 

  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 

Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud) 

Gæster/stedfortrædere: – 

 

 
Sagsfremstilling 

 
Ledelsen orienterer kort om aktuelle problemstillinger og områder, som man på skolen 
er optaget af netop nu. 

 
 

Beslutningsproces 
 

Skolebestyrelsen 07.09.2022 
 
 

Indstilling 
 

Til orientering 
 
 

Beslutning 
 

I år har vi set en lille stigning i antal af børn på skolen. 
Der er ansat fire nye lærere. 
Der har været afholdt Vesterland. Samarbejdet og dialogen med festivalen opleves 

som godt, men der er stadig mulighed for forbedringer. 
  

Skolen har modtaget en henvendelse fra Folkeoplysningsudvalget ifht. organiseringen 
Åben skole. Skolelederen har lavet en redegørelse for, hvordan der arbejdes med 
Åben skole på Fanø skole. 

  
Der vil være prisstigninger i kantinen grundet udviklingen i prisen på fødevare gene-

relt. 
  
Status på mobilpolitikken: 

• Ingen mobiltelefoner i indskolingen. 
• I udskolingen afleveres telefonerne, og de gives tilbage igen i det store frikvarter. 

Oftest bliver de inddraget igen. 
• På mellemtrinnet bliver de afleveret i tre af klasserne, og udleveres igen når ele-

verne går hjem. Den 4. klasse er på vej, men er usikker på ansvaret for telefoner-

ne, hvis de skulle blive væk. Der arbejdes på en løsning. I den sidste klasse ople-
ves telefonerne ikke som et problem. 

• I 10. klasse er der ingen mobilpolitik. 
• Skoletorvet er mobilfrit. 
  

  
I år er halvdelen af eleverne til vores 10. klasse fra Esbjerg. 
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P-klassen har skiftet navn til Kompetencecenter. Udviklingen er gået den vej, at til-

buddet i højere grad er et arbejde med kompetencer og mindre en egentlig klasse. 
Kompetencecenteret arbejder fortsat sammen med Ungdomsskolens heldagstilbud. 

  
Det daglige børnetal SFO'en er fordoblet, siden sommeren 2020, fra ca. 35 børn dag-

ligt til 70. Der arbejdes med at bruge vores rammer og hænder bedst muligt. 
  
I uge 35 afholdte SFO'en skateuge, som var en stor succes. Der var omkring 35 børn 

på anlægget sammen med Frode, Anders og de to skateundervisere fra Esbjerg. SFO'-
en har forlænget aftalen med Patrick, som fortsætter med at undervise SFO børnene i 

skateboard hver tirsdag indtil efterårsferien.  
  
Ungehuset holder fortsat deadlinen og vi håber på at kunne åbne til januar. 
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5. Orientering fra personalet 

 
Sagsnr.:  S2021-1937  Dok.nr.: D2022-34459 

  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 

Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud) 

Gæster/stedfortrædere: – 

 

 
Sagsfremstilling 

 
Personalerepræsentanterne orienterer om nyt fra skolen. Der fortælles om igangvæ-
rende projekter i klasser, årgange eller afdelinger. 

 
 

Beslutningsproces 
 

Skolebestyrelsen 07.09.2022 
 
 

Indstilling 
 

Til orientering 
 
 

Beslutning 
 

I 10. klasse arbejdes der med avisprojektet. Alle bestyrelsesmedlemmer inviteres til 
at komme med et bidrag til avisen omkring sig selv og arbejdet med skolebestyrelsen. 
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6. Årshjul for skolebestyrelsens arbejde 

 
Sagsnr.:  S2022-2839  Dok.nr.: D2022-34488 

  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 

Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud) 

Gæster/stedfortrædere: – 

 

 
Sagsfremstilling 

 
Forslag til årshjul gennemgås. Eventuelle ændringer drøftes og kan vedtages. 

 

 
Beslutningsproces 
 

Skolebestyrelsen 07.09.2022 
 

 
Indstilling 
 

Til beslutning 
 

 
Beslutning 

 
Orientering om årshjulet. Den nyeste plan er vedhæftet som bilag. 
 

Bilagsliste 

 

D2022-34486 Årshjul 

 

 

  

https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-241124416187808?ReadOnly=True
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7. Overordnet gennemgang af vedtægt for styrelse af Fanø Kommunes 

skolevæsen 

 
Sagsnr.:  S2022-2839  Dok.nr.: D2022-34508 
  Åbent 

Sagsbehandler: BGNSKP 
Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud) 

Gæster/stedfortrædere: – 

 
 

Sagsfremstilling 
 

Styrelsesvedtægten gennemgås med henblik på at gøre den nyvalgte bestyrelse vi-
dende om vilkår for arbejdet i skolebestyrelsen. 
 

 
Beslutningsproces 

 
Skolebestyrelsen 07.09.2022 
 

 
Indstilling 

 
Til orientering 
 

 
Beslutning 

 
Gennemgået på bestyrelsesmødet. 

Se vedhæftning af styrelsesvedtægten 
  
 

Bilagsliste 

 

D2022-34507 Vedtægt for styrelse af Fanø Kommunale Skolevæsen 

 

 

  

https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-241130710924832?ReadOnly=True
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8. Gennemgang af forretningsorden for skolebestyrelsen 

 
Sagsnr.:  S2022-2839  Dok.nr.: D2022-34509 

  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 

Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud) 

Gæster/stedfortrædere: – 

 

 
Sagsfremstilling 

 
Forretningsordenen gennemgås med henblik på at klæde den nyvalgte skolebestyrelse 
på til bestyrelsesarbejdet. 

 
 
Beslutningsproces 

 
Skolebestyrelsen 07.09.2022 

 
 
Indstilling 

 
Til orientering 

 
 

Beslutning 
 
Gennemgået på bestyrelsesmødet. 

Senest godkendt i 2018. Skal der vedtages en ny? 
Se vedhæftning af forretningsorden. 

  
Tidspunktet for bestyrelsesmøderne ændres til 16:45 - 19:15. 
  

 
Bilagsliste 

 

D2022-34506 Forretningsorden for skolebestyrelsen 

 

 

  

https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-241130710595718?ReadOnly=True
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9. Bus 

 
Sagsnr.:  S2019-3057  Dok.nr.: D2022-34513 

  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 

Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud) 

Gæster/stedfortrædere: – 

 

 
Sagsfremstilling 

 
Den lokale bus fungerer som befordring for alle de skolebørn der har brug for at tage bus i skole på Fanø. 
Lige nu har Fanø sin egen bus, og kommunen samarbejder med de blå busser om den nuværende ordning. 
Når der foretages ændringer i busplan, eller andre beslutninger der vedrører befordring af skolebørn skal 
skolebestyrelsen høres. De seneste par år er der kommet flere og flere børn med bussen, og samtidig er der 
flere forældre henvendelser. Der har også været mange ændringer i busplanen, og det er svært at få det til 
at gå op med børnenes ringetider. 
Derfor har vi på gentagne opfordringer valgt at tage dette punkt op på næste møde, og vedlægger derfor 
dette skriv som vi foreslår at sende til Ent udvalget. Den nuværende ordning kommer tidligst i udbud om et 
år, men problemerne med den nuværende ordning er store, og vi skal derfor forholde os til problemet.  

 

 
Beslutningsproces 
 

Skolebestyrelsen 07.09.2022 
 

 
Indstilling 
 

Til vedtagelse 
 

 
Beslutning 
 

Bestyrelsen har modtaget henvendelser fra børn, forældre og ældre omkring buspla-
nen. 

  
Diskussion og orientering omkring bestyrelsens arbejde og opgaver omkring busplan. 
  

Der arbejdes på et skriv til Teknik- og Miljø. 
 

Bilagsliste 

 

D2022-34798 Bilag bus 

 

 

  

https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-242134301305554?ReadOnly=True
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10. Skolebestyrelsens stillingtagen til mulig sponsoraftale 

 
Sagsnr.:  S2019-4223  Dok.nr.: D2022-34910 

  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 

Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud) 

Gæster/stedfortrædere: – 

 

 
Sagsfremstilling 

 
På skolens fodboldlinje, der foregår i tæt samarbejde med Fanø Boldklub, er der tradi-
tion for at SommerCup sponserer "klubtøj" til spillerne på fodboldlinjen. Tøjet genbru-

ges i nogen år og suppleres løbende. En del af aftalen har været, at sommercup har 
trykt sit navn på trøjerne. SommerCup er ikke afviklet i år, hvorfor der ikke er noget 

overskud, der kan bruges til at sponsere fodboldlinjens tøj. En ny mulig sponsor har 
meldt sig, og bestyrelsen bedes forholde sig til denne nye mulighed. 

Fanø Kommune har en politik fra 2009. Der står ikke direkte, at man ikke må benytte 
sponsor men dog, at det skal anvendes "mindst muligt": 
"Sponserede materialer, som eksempelvis undervisningsmateriale og legetøj til børn 

og unge, bør i mindst muligt omfang anvendes til sponsorstøtte, herunder påføres 
sponsors navn, logo, varemærke, figurer og lignende. Tilsvarende bør navn, logo, va-

remærke med videre nævnes og anvendes mindst muligt i forbindelse med undervis-
ning og andre aktiviteter som lege, konkurrencer og lignende i forhold til børn og un-
ge. 

Særligt for skole- og dagstilbudsområdet henvises til Forbrugerombudsmandens vej-
ledning fra 2006 - "Børn, unge og markedsføring". 

"Bestyrelsen skal involveres, når der indgås aftale med en sponsor. Hvis bestyrelsen 
siger ok, er der ikke noget til hinder for at gøre en undtagelse ift. "mindst muligt".   
  

"Kontraktvilkår 
I forbindelse med salg af reklameplads og modtagelse af sponsorstøtte i Fanø Kom-

mune skal der altid foreligge en skriftlig aftale. Der er derfor udarbejdet en standard-
kontrakt, som kan anvendes af centre og institutioner i forbindelse med indgåelse af 
aftaler om salg af reklameplads og sponsorstøtte. 

Ved indgåelse af aftaler om institutioners salg af reklameplads og sponsorstøtte skal 
institutionernes ledelse inddrage bestyrelsen i processen." 

 
 
Beslutningsproces 

 
Skolebestyrelsen 07.09.2022 

 
 
Indstilling 

 
Til beslutning 

 
 
Beslutning 

 
Skolelederen arbejder videre med udarbejdelse af kontrakt om sponsorat til endelig 

godkendelse af bestyrelsesformanden. 
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11. Eventuelt 

 
Sagsnr.:  S2018-4345  Dok.nr.: D2022-34511 

  Åbent 
Sagsbehandler: BGNSKP 

Fraværende: Anders Ullmann Kiis Frey (Afbud) 

Gæster/stedfortrædere: – 

 

 
Sagsfremstilling 

 
Mulighed for korte orienteringspunkter fra mødets deltagere. 
 

 
Beslutningsproces 

 
Skolebestyrelsen 07.09.2022 

 
 
Indstilling 

 
Til orientering 

 
 
Beslutning 

 
Der er en ny folder på vej omkring det at være kontaktforældre. 

Der er et ønske om at der samles en liste over kontaktforældre, til bestyrelsen. 
  
Skolebestyrelsens håndbog udleveret til alle medlemmer. 

  
Ønske om fælles skolebestyrelsesemail. 
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Underskriftsark 

Gertrud Exner  

Siri Weisser Øhlenschlæger  

Camilla Aae  

David Jonas Fisher  

Jannie Stage Mikkelsen  

Rebecca Nørremark Sandø  

Simon Bruun  

Rasmus Andersen  

Anette Lock Hansen  

Anders Grosen Lydom  

Jonas Rönnpage Tauman  

Randi Juul  

Henning Kjærgaard  

Sofie Exner Koch  

Katrine Pierri Nørgaard  

 
Sekretær: Anders Lydom 

 

 


