ELLEKILDESKOLEN
SKOLEBESTYRELSEN

Referat skolebestyrelsesmøde
Dato: torsdag 11/4 2018 kl. 19.00-21.00
Formøde kl. 18
Afbud: Daniel og Cecillie, Janni, Peter, Mariann, Lisbeth, Lise
Til stede: Karina, Maria, Bo, Jette, Janne

Elevrådet Der er modtaget en ønskeseddel.
10 min
Nyt om logo. Der er modtaget mange gode bud. Vi forventer at fremlægge vinder og logo indenfor 5 uger.
Logo fremlægges for elevråd og SB

Økonomi
PBL
5 min
T.E

Ledelse
15 min

Busser: Der har åbenbart været et busnedbrud. Der er ønske om procedure som kan forhindre at eleverne
venter forgæves på bussen. Skolen har haft en drøftelse med Nymands busser som fremlægges på mødet.
Det skal bemærkes, busserne kører efter en kontrakt som er indgået med byrådet.
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Legeplads: Legepladsudvalget arbejder på at få asfalt med aktivitetstegninger, hytter, boldbane og
balancepark.
Besøg af direktøren: Alma Larsen er vores nye direktør. Hun har været på besøg for at få viden og indsigt i
skolens arbejde og udfordringer.
Administrationsgrundlag: Der er indgået forståelse mellem forvaltningen, skolelederne og lærernes
fagforening omkring grundlaget for kommende års planlægning. Det væsentligste er lærernes mulighed for at
arbejde andre steder end på skolen. Op til 120 timer. Det kan betyde op til 3 timers mindre tilstedeværelse
på skolen på ugebasis.
Transport- og Tryghedsundersøgelse: En klasse på hver årgang skal deltage i undersøgelsen
omkring deres transportvaner. Uge 17 og 18.
Særlige tilbud i GBS – der er startet en analyse af det specialpædagogiske område ud fra en
økonomisk synsvinkel. Dette ligger i forlængelse af bestyrelsens drøftelse om ressourcer og
betalinger til disse tilbud. Herunder også betalingsvejene for autister

Cafe, status. Der kommer ikke et cafetilbud.

1

30 min Skoleårets planlægning
Se bilag 1- 2
JM / PBL Tilpasninger af skoledagen, og mulige usikkerheder.
Kortere skoledag til indskolingen, måske

Vedtaget i folketinget. 0.-3. klasse får tidligere fri. Der arbejdes på at Basen ligeledes
Slutter undervisningsdagen tidligere.
Af større projekter kan nævnes:
Dannelsesrygsæk: alle klasser skal på tur med Kulturtjenesten
Frikommuneprojektet fortsætter. Det er en del af GUSA
KUP: ( kompetenceudvikling i praksis – vi får igen til næste år besøg af konsulenterne.
Aula: Intra afløser
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2

30 min
PBL

Timeplan
Oplæg udsendes, og skal drøftes/ vedtages i SB
Ledelsen anbefaler at vi fortsætter med nuværende timeplan i lyset af de overordnede
ændringer for kommende skoleår og skolåret 20-21

T.E
Fordelen er at der kommer flere voksne i timerne, fremfor en længere skoledag.

3

15 min
JM

Evaluering af dialogmødet på Sakskøbing skole

Dejligt det var med lokal debat.
Emnet om Aula/Intra var lidt tyndt.
Ikke givende nok.

E.v.t.
Skærmen i SFO bør sprittes af.
Personsager:

Næste gang:

Mødedatoer 2018-19:
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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

