ELLEKILDESKOLEN
SKOLEBESTYRELSEN

Referat skolebestyrelsesmøde
Dato: mandag 13/5 2018 kl. 19.00-21.00
Afbud: MS, Janne H., Flemming Jørgensen
Til stede: Lise Stentebjerg-Milandt, Maria Celano, Rasmus Laurentzius, Karina Hansen, Bo Pedersen, Daniel
B., Jannie AA., Jette Holm, Lisbeth Madsen Cicilie Risager, Jakob M., Peter B.L.

Elevrådet Ønsker nye ”heste ” på legepladsen. Nyt til hjemkundskab: bestik og lign.
10 min
Forespørgsel om logokonkurrence. Der arbejdes af en grafisk designer på en række forslag som vil blive
præsenteret for et udvalg bestående af elever og voksne, som udvælger nogle stykker, som Han skal
arbejde videre med.
6. årgang planlægger sidste skoledag.

Økonomi
PBL
5 min

Gennemgået og taget til efterretning.
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Ledelse Justeringer af skolereformen er vedtaget. 0.-3. klasse skal have mindre undervisningstid.
15 min Der bliver mindre understøttende undervisnin

Legepladsrenovering 2019: Jm præsenterede forbedringer i form af asfalt med legemønstre, træhytte til læ,
motorikbane m. m.
Ny personalerepræsentanter i skolebestyrelsen i 19/20: Sanne Jørgensen er ny og Jette Holm fortsætter. Evy
Andreasen er suppl.
Skolen leaser nye Smartboards
Forældrerep. Janne Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen.
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JM
20 min

Næste skoleår.
Orientering om planlægningen p.t.
Mindre undervisning. 0.- 3. klasse
Sammenlægning af timer
PLC, pædagogisk læringscenter, tidl. Ressourceboksen. PLC er et center som består af
Læse-, matematik- og AKT/trivselsvejleder, skolebibliotekar og vil være et udvalg til
støtte og vejledning af lærere, pædagoger elever. Skolens andre spec.
Undervisningstilbud fortsætter.
Indsatser:
PAF-uddannelse af medarbejdere fortsætter næste år.
Dannelsesrygsæk: 3 år frem tilbydes 0-9. årgange forskellig kulturtilbud hvert år.
”Kend dit land”: Alle Kommunens 4. klasser skal på tur til Odense, Dybbøl og
Vadehavet, betalt af Undervisningsministeriet. Turen inkluderer 1 stk overnatning.
Øgede muligheder for holddannelse og samrbejde mellem lærer og pædagoger.
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Medlem af skolebestyrelsen Janne Hansen anmoder om at udtræde.
Skolebestyrelsen tager udtrædelsen til efterretning og siger Janne Hansen tak for
indsatsen og byder suppleant Lisbeth Madsen velkommen.
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15 min
PBL

2 SB repræsentanter til ansættelsesudvalg
Der er samtaler tirsdag d. 28/5 og/eller onsdag d. 29/5 om eftermiddagen.
Evt. mandag.
27/5 efter 13: Karina og Lise
28/5 : Lise og Flemming
29/5: Karina og Lise
Opslag kan ses:
https://guldborgsund.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=ac16cb147d06-47aa-81e9-d92b2d3d833c
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ønske :

30 min Første Auladrøftelse
JM Lokal drøftelser om Aulabrug, forventninger og afgrænsninger.
Dette er første drøftelse af to i skolebestyrelsen m.h.t. fremtidens
kommunikationsplatform.
Hvordan vil vi have det på Ellekildeskolen i forhold til kommunikation ?
Se bilag
1. Forvaltningens oplæg til udarbejdelse af lokale principper
2. Første udgave af Ellekildeskolens principper
Yderligere information kan ses på www.guldborgsund.dk/gufiaula
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at man som forældre kan skrive til alle skolens øvrige forældre.
At der er adgang til ugeplaner
Ugeplaner bør indeholde den planlagte undervisning så forældre kan understøtte aktiviteterne hjemme.
Generelle forhold som:
Hvad er der arbejdet med når mit barn er syg. Gerne lærebog s. det og det.
Praktiske forhold som at der er brug for ”gummistøvler med bringes”
Responstid fra ansatte 1-2 dage – bare med ”modtaget – vi vender tilbage” eller lign.
Fravær? Meddeles om morgenen barnet er fraværende.
Trivsel, spørgsmål og diverse hverdagsting.
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15 min
JM

Mobilpolitik.
Opfølgning på opstarten, og en case omkring forsøget.
en drøftelse.
Generelt er vi kommet godt i gang med den nye politik.

Det præciseres, at det er forældrenes ansvar når eleverne medbringer mobiltelefoner.
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15 min
JM

Mødedatoer kommende skoleår
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2019
Mandag d. 26/8
Tirsdag d. 24/9
Onsdag d. 27/11
Torsdag d. 19/12 kl. 18
2020
Mandag d. 27/1
Tirsdag d. 24/3
Onsdag d. 29/4
Torsdag d. 4/6 kl.18
Resten af dagene er mødetid kl 19, muligvis med formøde kl. 18 hvilket besluttes af SB
Datoer blev taget til efterretning.
Personsager:
E.v.t.
Sidste møde holdes hos Lise. Thorsensvej 16 Sakskøbing
Skolen bestiller mad i Brugsen.
Forslag til næste år: at hver møde indeholder et indslag fra en af Skolens resurseområder:
PLC, dysleksi, Trivsel, PAF og lign
Ønske om punkt til et af de kommende møder: ”Gennemgang af de nationale test overordnet set.”

Næste gang:
Påføres kontaktforældre til klasserne.

Mødedatoer 2018-19:

Onsdag 12. juni kl. 18
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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

