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                                     Referat skolebestyrelsesmøde 

Dato: 13/11 2018 kl. 19.00-21.00 

Husk formøde 

Afbud: Peter BL 

Tilstede: Flemming Jørgensen, Karina Hansen, Bo Pedersen, Janne Hansen, Lise Stentebjerg, Maria Celano, 

Rasmus Laurentzius, Lisbeth Madsen. Jette H., Janni AA, Mariann S., Jakob M.  

Elever: Cecilie Risager og Daniel Budek 6.b  

Punkter til e.v.t.:  

 Elevrådet 

10 min 

 

Der er ønske om klatrevæg, en vippe til, og flere skraldespande på forsiden af skolen. 
Cecillie og Daniel tager på turne i 0.- 3. Klasse for at tage en med de andre elever om hærværk på 
toiletterne. 
Box 3`s vaske ønskes sat højere op. (serviceafdelingen tager det til en eventuel kommende renovering af 
toiletterne, lige nu er det ikke teknisk muligt 
Boden  ønskes tilbage 
Skoleblad. En række elever vil gerne stå for et skoleblad.  SB synes også at det er en god ide.  

 

 

 Økonomi 

PBL  

10 min 

Regnskab er foldet yderligere ud. Hvordan kan SB bedst informeres ? 

Fremtidig information om regnskab ? 

Spørgsmål til fremsendte vil kontoret gerne have senest dagen før. 

Skriv til pbl@guldborgsund.dk 

Orientering 

Fremsendte layout er ok. 

Skolens økonomi er stram, men årsresultatet  ser rimeligt ud.  
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T.E 

 

 Ledelse 

10 min 

 

 

Orientering: 

SFO: der er stille og roligt, forberedelserne til julen er i gang. Der er købt nye Luciakjoler. 

13/12 går piger fra 3. årgang Lucia på skolen ved morgensang. Der tages på en del besøg i Sakskøbingområdet 

 

Indskrivning: 

Lige nu +33  elever til kommende skoleår. 

Forslag om mere info / film til indskrivningsmøde. (dagligdagen på skolen) 

En evaluering af indskrivningsmødet gennemføres.  

 

Fællesmøde Sakskøbing 

I foråret kommer mødet hvor alle forældre i Krummerne, Bruhns gård, og dagplejen er inviteret. 

 

Forældreforventninger/ hjemmeside 

Er under fortsat udarbejdelse. Tages med næste gang. 

  

 

1 10 min 

Bo, JM 

 

Referat fra dialogmødet 
 

Godt møde. 

Der er flere penge på vej til skolerne efter en del år med besparelser. 

Udvalgspolitikken rundsendes. 

Der var en god drøftelse og bud på hvordan vi kan forbedre den kommende 

Forældretilfredshedsundersøgelse. 
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Link til det politiske udvalgs side: 

https://www.guldborgsund.dk/da/Dagsorden_og_referater/Boern_Familie_og_Uddannelsesudvalg.aspx 

 

 

 

2 15min 

JM en 

orientering 

Frikommune 

 

En orientering om skolens deltagelse i Frikommuneforsøget hvor tidlig forebyggelse, forældredialog og 
GUSA ( Guldborgsund Samarbejdsmodel) går hånd i hånd. Målet er endnu tidligere tværfaglig indsats. 
link: 
https://www.guldborgsund.dk/da/GUFI/Organisation/GUSA.aspx 

 

 

 

 

3 45 min 

Ledelsen 

Punkt fra sidst: 

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 

Hvad er SB`s forventninger til skole/hjemsamtaler ? 

SB`s forventninger til forældremøderne ? 

Skole/hjemsamtalerne: 

- ens vilkår for alle klasser - altså lige mange samtaler 

- 2 gange om året 

- nye mål fremadrettet, ikke bagudrettet 

- faglige stadie 

- hvordan har mit barn det i alt det der ikke er fagligt - samvær og samarbejde  

- at alle børn oplevet at blive rost og derved for mulighed for at "blomstre", det der virker 

https://www.guldborgsund.dk/da/Dagsorden_og_referater/Boern_Familie_og_Uddannelsesudvalg.aspx
https://www.guldborgsund.dk/da/GUFI/Organisation/GUSA.aspx
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- BHK: et møde med børn og et uden 

- e.v.t. også i 1. og 2. Klasse 

- få forældrenes bud med i samtalen 

- eleven 

- trivselsrådet kan bidrage med ønske om særlige emner  

 

Forældremøder: 

- tydelig mødestyrring og dagsorden 

- dialoger mellem forældrene, aftaler mellem forældrene 

- forventninger til året, nye folk, årgange sammen, 2 møder om året 

- Information som kan gives via Intra bør gives der 

- Trivselsrådet inddrages i planlægningen, ideer 

- tydelig og umagen fremlæggelse af skolen 

- sammen med Sakskøbing skole i de ældste klasser 

- fagforældremøder, ikke på elevplan, men fagplan eks. om læsning/ dysleksi 

Forslag fremlægges næste gang 

 

 

  

 

 

5 15 min 

Beslutning 

Forretningsorden  

Udsendt sidste gang 

Ok 

 

 

 

E.v.t : 

Janne: Skolebod 

Fælleskøkkenet kunne være en mulighed. 

De kontaktes 
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Janne sender info til JM 

 

Flemming: Landsmødet   

Flemming er tilmeldt og tager afsted. 

Næste gang: 

Der er møde før en mindre frokost, vi starter kl. 18 

Budget 

Principper, forældresamarbejde 

 

 

Mødet slut: 

21.01 

 

 

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 

http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=50
http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=40
http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=51
http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=49
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3. årgang: Bo Evin Pedersen 

4. årgang:  Karina Møller Hansen 

5. årgang: Flemming Jørgensen 

6. årgang:   Janne Hansen 

Basen: Flemming Jørgensen 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=41
http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=40
http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=36
http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=48
http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=36

