ELLEKILDESKOLEN
SKOLEBESTYRELSEN

Referat skolebestyrelsesmøde
Dato: 11/12 2018 kl. 18.00-21.00
Afbud: Janne Hansen
Til stede: Lise Stentebjerg-Milandt, Maria Celano, Rasmus Laurentzius, Lisbeth Madsen, Flemming
Jørgensen, Karina Hansen, Bo Pedersen, Cicilie Risager, Daniel Budek, Mariann S., Jakob M., Peter
B-L.

Elevrådet
10 min
Ny køkkenredskaber til skolekøkken ønskes: knive, palet
Skoleblad under udarbejdelse. Elevrådet besøger de andre klasser vedr. toiletadfærd
og madtyveri.
Har fremsat ideer til legepladsen.
Deltaget i møde med Danske Skolelever

Økonomi
PBL
5 min
Gennemgået. Taget til efterretning. Forventer overforbrug på ca. 350.000.
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Ledelse
10 min

Ang. Persondataforordning: bestyrelsens medlemmer opfordres til at give samtykke til data som fremgår af
skoens hjemmeside. Navn, funktion, billede og mail.
Personalegruppen har afholdt julefrokost.
Diverse klasseoptræden i ugen op til jul i forb. med morgensang.
Legepladsudvalget har holdt møde og har udarbejdet forslag til nye indretninger inden for
redskaber, aktivitetsbaner, underlag, overdækning, motorikaktivitetsbane, løbebane og lign.
Sfo: Luciaoptog er i fuld sving og vises forskellige steder i lokalsamfundet.
Ny studerende begyndt . Hun hedder Rikke.
Undervisning: der forventes 41 børn i de 2 kommende børnehaveklasser. 8 fritvælgere.
Vi afventer svar fra Fælleskøkkenet ang. Salg af mad til skolens elever.
(Efterfølgende er der aftalt møde med Fælleskøkkenet om ordning 12. dec )

1

10

min Skolens forventninger til forældrene

Forslag til ”Forventninger – En skoleparat elev på Ellekildeskolen”.
Forslaget blev drøftet med flg. Forslag til ændringer:
Overskrift: læringsparat?
Skal det differentieres i forhold til klassetrin/elevalder.
Forslag sendes til JM senest d. 8/1-2019
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10
Fl.

min Landsmøde i skole og forældre - referat

Flemming orienterede om mødet, som han syntes var spændende, fordi man har lejlighed til at udveksle
erfaringer med andre skolebestyrelsesmedlemmer.
Der valgtes ny formand og ny hovedbestyrelse med stor udskiftning.
Flemming gjorde opmærksom på foreningens hjemmeside hvor mange nyttige informationer forefindes.
Ligeledes gjorde han opmærksom på Foreningens forældrerådgivning hvor man kan henvende sig om
hjælp og information om forskellige forhold.
Link: http://foraeldreraadgivningen.dk/sof-pdf-single/5097

www.skole-foraeldre.dk
Bilag vedlagt

3

15 min Budget 2019
PBL
taget til efterretning.

Næste gang:
Drøftelse om SB reaktion på ressourcemodellen og betalinger til særlige tilbud.
Forventninger
Tak for et godt halvår – god jul til alle

Mødedatoer 2018-19:
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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

