ELLEKILDESKOLEN
SKOLEBESTYRELSEN

Referat skolebestyrelsesmøde
Dato: 2/10 2018 kl. 19.00-21.00
Afbud:
Tilstede: Flemming Jørgensen, Karina Hansen, Bo Pedersen, Janne Hansen, Lise Stentebjerg, Maria Celano,
Rasmus Laurentzius, Lisbeth Madsen. Jette H., Jannie AA, Mariann S., Jakob M. og Peter BL
Elever: Cicilie Risager og Daniel Budek 6.b - Velkommen
Punkter til e.v.t.:
Elevrådet

Ønsker:
Boden ønskes tilbage, rutsjebane udbygges/forlænges, klatrevæg, indeordning for 5. og
kunststofgræs på den lille boldbane, nye indianerhytter, flere cykelstativer nye træheste

Økonomi
PBL
10 min
Gennemgået og taget til efterretning.

Ledelse
10 min

Orientering:
Jubilæet gik godt, med stor tilslutning og gode aktiviteter. Tak til alle som deltog.
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Lærer Elin er ansat fra 1/10-2018, matematikvejlederopgaven er dermed også besat
Trivselsambassadør, en afløser søges
Medlem til Legepladsprojekt fra SB søges. Skolen har fået midler til udbygning af legepladsen, indretning af
udendørs læringsrum. Lise og Rasmus meldte sig.
Ny Trivselsambassadør: Ingen meldte sig. Karina fortætter året ud.
SFO: Der har været en god tilbagemelding fra hjemmene omkring tilmelding til efterårsferien.
Fra Jakob M. : redegjorde for Målaftaler for skolen og for Gusadialogen i forb. med skolens deltagelse i
frikommuneforsøget. Skolen har udskrevet en konkurrence mellem klasserne om hvilken klasses forældre,
hvor alle først får tilmeldt sig Unilog-in.
Velkomstfolder er på vej. Skolens forventninger til forældrene bedes beskrevet.
Eks: Respekt for personalets fagligheder og valg. Eleverne skal være undervisningsparate, veludhvilede
Hjemmearbejde udføres, møde til tiden. Der kommer flere.

1

Regnskabets opbygning.
15min
PBL
Orientering

En orientering om regnskabsfremlæggelse og systemets opbygning.

2

15min
Skolens hjemmeside -dennes udtryk i forhold til skolens principper, værdier og
Maria
målsætning:
Drøftelse

Maria redegjorde for sin oplevelse af Skolens hjemmeside som tilflytter og efterlyste en opdatering og
modernisering.
Skolen ser på hjemmesiden og efterlyste forældre der ville kigge med ”nye øjne”. Maria ser med.
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Mere information og ”udrensning” af overflødig information.

3

15min
Forældres netetik
Ledelsen Hvad er skolebestyrelsens holdning/anbefaling til emner og temaer som forældre kan
Drøftelse drøfte på sociale medier og Intra?
Hvordan kan bestyrelsen understøtte den god kommunikation ?

Bestyrelsen kom med flg.:
Udsend et en skrivelse om god kommunikation, god tone på Nettet og om at være rollemodel for sine børn
m.m. Man skal opfordre medlæsere af dårlig tone til at sige fra. Inddrag de forskellige trivselsråd.

4

15 min Punkt fra sidst:
Ledelsen Skole/hjem principper i lyset af Meebook og den store kontakt via Intra
En kort drøftelse af nuværende princip – og inspiration til eventuel ændring.
Se princip om skole/hjemsamarbejdet, ugeplaner,
Elevplaner erstattes af Meebook

JM redegjorde for principperne i Meebook: at der fokuseres på læringsmål frem for aktiviteter. Hvilke
udfordringer stiller det til forældre og elever som brugere og modtagere.
Meebook skal sættes på dagsorden til et kommende møde.
Bestyrelsen skal efterflg. kigge principper elevplaner, ugeplaner, skole/hjemsamarbejde. Hvordan får
bestyrelsen kommunikeret hvilke forventninger forældrene kan have til skolehjemsamarbejdet.

5

15
min Forretningsorden
Beslutning udsættes!
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6

15min
3. årgang og deltagelse i Saxo.
Orientering Baggrundsorientering for skolens organisering af SFO

Mariann S. redegjorde for baggrunden:
3. årgangen var ”moden” til at modtage de tilbud der er i Saxo,
De pæd. Aktiviteter tilpasses de konkrete børn.
Der er tæt kontakt mellem de voksne og børnene i Saxo.
Der er mere opmærksomhed til de yngste i SFo1
Det er mere overskueligt for de yngste i SFO1.
Gevinst;
Bedre udnyttelse af resurser,
Samme tilbud med færre personale.
Børnene er glade for ændringen.
3. klasserne udtrykker glæde ved ændringer.

E.v.t ingen punkter

Næste gang:
Referat fra dialogmødet, Flemming og Bo
Meebook – indhold og principper
GUSA Frikommune
Mødet slut: 21.10
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Mødedatoer 2018-19:

Mandag d. 20. august
Tirsdag d. 2. oktober
Tirsdag 13. november
Tirsdag 11. december kl .18
Torsdag 17. januar
Tirsdag 5. marts
Torsdag 11. april kl.
Mandag 13. maj
Onsdag 12. juni kl. 18
Repræsentanter i klasserne
Følgende er forslag til fordeling:
o. årgang: Lisbeth Helene Pærregaard Madsen og Karina Møller Hansen
1. årgang: Maria Clæsøe Celano
2. årgang: Lise Stentebjerg-Milandt
3. årgang: Bo Evin Pedersen
4. årgang: Karina Møller Hansen
5. årgang: Flemming Jørgensen
6. årgang: Janne Hansen
Basen: Flemming Jørgensen
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