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Referat skolebestyrelsesmøde 

Dato: 17/1 2019 kl. 19.00-21.00 

Formøde kl 18.00 i personalerummet 

Afbud: Lisbeth Madsen, Jannie AA. 

Til stede: Janne hansen, Lise S. Milandt, Maria Celano, Rasmus Laurentzius, Karina Hansen, Flemming 

Jørgensen, Bo Pedersen, Cecilie Risager, Daniel Budek, Jette H.,  Marian S. Jakob M. og Peter Bisgaard 

Punkter til e.v.t. 

 Elevrådet 

10 min 

 

Ønsker: 

Instrumentindkøb til musik, inde-ordning 5. og 6. kl i frikvarter. 
Der sættes en Ellekilde- Logo-konkurrence i gang. Se Intra for yderligere information 

 

 Økonomi 

PBL  

5 min 

 

Gennemgået. Forventet overforbrug på 440.000 kr. for budgetår 2018 

Vil blive indregnet i det nye budget.  

 

 Ledelse 

15 min 

 

Fraværspolitik: Der er ved at blive vedtaget en ”Fremmøde – fraværs strategi for eleverne” 

i Guldborgsund. 

Se sag: 132 

https://www.guldborgsund.dk/da/Dagsorden_og_referater/Boern_Familie_og_Uddannels

esudvalg/2018/17-december.aspx#132 

https://www.guldborgsund.dk/da/Dagsorden_og_referater/Boern_Familie_og_Uddannelsesudvalg/2018/17-december.aspx#132
https://www.guldborgsund.dk/da/Dagsorden_og_referater/Boern_Familie_og_Uddannelsesudvalg/2018/17-december.aspx#132
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Forældrene orienteres via SkolenyT 

Fælleskøkkenet: der er modtaget en menuplan, og mødet med køkkenet er rykket til 

fredag d. 18/1 :  

 

Dialogmøde med BFU 26.marts, kl 17.30 – 20.00 Område Vest, sted ??? Det er hele 

bestyrelsen som er inviteret Det er sammen med området Vest, Sundskolen, Nysted, 

Sakskøbing og Ellekildeskolerne samt dagtilbud i området. 

Reserver dato! 

 

OBS!! Ferieplan 19-20 og 20-21, kan ses på 

https://www.guldborgsund.dk/Service/Soegeresultat.aspx?q=ferieplan 

Og vedlagte bilag. Bemærk sommerferie og juleferie.  

 

Menuplanen fra Fælleskøkkenet blev drøftet. 

P.g.a. uhensigtsmæssig ferieplan henvender bestyrelsen sig til forvaltningen. 

Henvendelsen og resultatet deraf drøftes med Sakskøbing skole. 

B. Frem har udendørs anlæg i støbeskeen.  

Der er rettet henvendelse til Politiet, vi ønsker deres besøg da trafikvanerne omkring skolen kunne være 

bedre.  

  

 

1 20 min 

 

 

Skolens forventninger til forældrene. 
Se bilag  
Der er modtaget et redigeret bud. 
”budene” vedtaget dog med ændring af overskrift ”Ti bud” til ”Gensidige Forventninger” 
Bestyrelsen overvejer dog til mandag – sendes til JM – forslag til ændring af denne 

overskrift, hvis man kan komme bedre titel. 

 
 

 

 

 

https://www.guldborgsund.dk/Service/Soegeresultat.aspx?q=ferieplan
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2 20 min 

MS 

Princip om mobiltelefoner. 

Der ønskes en mulighed for mobilfri perioder i Saxo. Skolebestyrelsen 

 

Vedtog princippet for SFO – Der kan fra d.d. være mobilfrie perioder i Saxo. Besluttes af personalet som 

også informerer elever og forældre. 

Bestyrelsen og skolen udarbejder nyt princip på næste møde. Heri indgår forslaget om mobilfri skole som 

der er mange gode erfaringer med. Dermed følger vi Sakskøbing skoles princip. 

Link: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-05-mobilforbud-griber-om-sig-paa-danske-skoler-og-det-

virker 

Sakskøbings SFO klub er ikke mobilfri.  

 

 

 

 

3 15 min 

JM 

Økonomi til specialpædagogiske tiltag  

Drøftelse om SB reaktion på ressourcemodellen og betalinger til særlige tilbud. 

Med den nye ressourcemodel er der indført betaling når elever visiteres til Autisttilbud. 

Princippet har indtil skoleåret 2018-19 kun været gældende for elever visiteret til 

Udviklingscentrerne ( gl. specialklasser) Skolen kompenseres godt nok, men den tildeling 

bliver mindre og mindre. Dele af skolens underskud 2018 fremkommer, da der er 

visiteret autister efter budget 2018 var vedtaget. 

Drøftelsen  går på om SB skal rette politisk henvendelse om dette. Både i et etisk og 

økonomisk perspektiv. 

 

Bestyrelsen vedtog at rette henvendelse. 

Bestyrelsesformand og skoleleder udarbejder henvendelsen. Første udkast rundsendes pr mail til 

bestyrelsen med 3 dages svarfrist. 

 

 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-05-mobilforbud-griber-om-sig-paa-danske-skoler-og-det-virker
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-05-mobilforbud-griber-om-sig-paa-danske-skoler-og-det-virker
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5 15 min 

Karina 

Trivselsambassadørarbejdet. 
 
Valg af nye medlemmer til Trivselsambassadørerne arbejdet. 
Igennem de sidste mange år har Trivselsambassadørerne lavet diverse arrangementer 

på tværs af hele skolen. Den sidste skolebestyrelsens periode har Bo og Karina sidder 
med i udvalget sammen med andre forældre. Arrangementerne har de sidste 4 år 
været loppemarked og juledekorations arrangement - især juledekorations 
arrangementet har været en stor succes og blevet gentaget. I 2018 kom er cirka 200 
elever, forældre, søskende og bedsteforældre. 

Der ønskes, at der vælges nye medlemmer fra skolebestyrelsen til trivselsambassadør 
udvalget. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne vil sammen med Trivselsambassadørerne fortsætte med julearrangementet. 

Dermed et arrangement om året. Nye og flere Trivselsambassadører ( forældre) må gerne melde sig. Kan 

ske til jm@guldborgsund.dk  

 

 

Personsager: 

 

Ingen 

 

E.v.t.: 

Fra forældremøde 6. årg. : Ønsker om ”mobilfri skole”, ”sund mad, kost/bevægelsespolitik: hvilket 

muligheder og tiltag findes der” 

Skolens antimobbestrategier og indsatser, hvor og hvordan 

Næste gang: 

 

Mødet slut: 20.30 

 

 

 

Mødedatoer 2018-19: 
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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 

 
 
 
 
 

 

 

 

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
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

