SKOLEBESTYRELSEN

Referat skolebestyrelsesmøde
Dato: mandag 27/1 2020 kl. 19.00
Personalerummet
Husk formøde kl. 18
Afbud: Lisbeth, Sanne
Til stede: Karina M., Lisbeth M., Maria C., Lise S., Bo P., Flemming J., Malou 6a, Freya 5a. Jakob M.,

Mariann S., Jette H., Peter B.,
Punkter til eventuelt.
Mødedatoer for resten af året
1

Nyt
fra Status på indeordning
elevrådet
5 min.

Tilfredshed og eleverne arbejder på at dæmpe larmen. Skoleleder husker på reglerne overfor eleverne.
Har drøftet toiletforhold, dejlig med asfalt på legepladsen, forslag til at bytte legepatrulje pga.
indeordning for 5. og 6. kl
Ønske om legeredskaber foran Skolen, ønske om cykelskur der kan aflåses,
Måske som et anlægsønske.

2

Nyt fra Sidste nyt
skolen
5 min.

SFO: Ingen børn blev passet i Julen, arbejder med planlægning af forårsbørnene som begynder til 1. april
Samarbejdet med Sakskøbing er i gang med møder mellem skolernes PLC (pæd- læringscenter) om
modtagelse og aflevering af elever efter 6. kl.
Roligt nytår på Ellekildevej
Skakturnering: vi har haft elever til kredsmesterskab i torsdags d. 23/1.
Aula: Sekretæren får meget få henvendelser ang. Aula
Vi har 2 lærerstuderende – 1. års studerende – i praktik på 1. 2. og 3. årgange.
Den lovpligtige trivselsundersøgelse for eleverne er i gang.
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3

Økonomi
10 min

Gennemgået og taget til efterretning!

4

Aflysning
af timer
(Karina)
20 min

Det udsendte skema vedr. aflyste timer blev forklaret og taget til efterretning.
Punktet genoptages til maj -mødet

5

Trafik og
nye
forældre
(Karina)
20 min

15/4 kl 720 mødes forældrene fra Bestyrelsen og uddeler morgenbrød og taler med de øvrige forældre
om trafikafvikling ved Skolen om morgenen. Bo kontakter politiet mhb. på deltagelse.

6

Skoleårets
planlægning
20 min

Der er blevet spurgt til vores ordning omkring 60 min timer, og dette indgår i en orientering, og kort
drøftelse om det kommende skoleår.
Eleverne gav udtryk for at:
At det var lidt mærkeligt at man ikke måtte gå kl 1230 når de havde fri kl 13.00
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de 6o min lektioner var der stort set tilfredshed med.

7

Kvalitetsrapport
version 1
30 min

Skolebestyrelsens udtalelse.
afsnit 4 i Rapporten: Bestyrelsen enedes om at tilføje de kommentarer som JM læste op. Disse tilføjes af
JM som udtalelse til flg. områder:
-Trivsel
-Kompetencedækning: tilføjes at Skolen har målrettet gået efter at få lærere med rette linjefag ansat.
-Fravær
og
OBS! s 28: Sakskøbing (Ellekilde) har det næst højeste gennemsnit i kommunen. Det har været jævnt
stigende de sidste år.
Rapport vedlagt

Personalesager: JM orienterede!

E.v.t.

Tema kommer næste gang
Andre kommende temaer
PLC - Vejledere –
Klassekonferencer -Forældreinfo

Repræsentanter i klasserne 2019-2020
0. årgang: Karina Møller Hansen
1. årgang: Lisbeth Helene Pærregaard Madsen
2. årgang: Maria Clæsøe Celano, Rasmus L.
3. årgang: Lise Stentebjerg-Milandt
4. årgang: Bo Evin Pedersen
5. årgang: Karina Møller Hansen
6. årgang: Flemming Jørgensen
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Elevrådet: Malou 6.a og Freya 5.a, Sanne J.
Basen: Flemming Jørgensen

Mødedatoer
2020
Tirsdag d. 24/3 kl. 19 rykkes d. 10/3
Onsdag d. 29/4 kl. ændres til d. 22/4 kl 19
D 14/5: reserveres til et.ekstra møde
3/6 rykkes til 10/6 kl 18.00

