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Referat skolebestyrelsesmøde 

Dato: mandag 26/8 2019 kl. 19.00-21.00 

Multirummet SFO, Ellekildeskolen 

formøde kl. 18 (fortsætter) 

Afbud: Eleverne og Bo Pedersen 

Til stede: Karina M. Hansen, Lisbeth Madsen, Maria Celano, Lise Stentebjerg, Bo Pedersen, Flemming 

Jørgensen, Rasmus L., Jette Holm, Sanne Jørgensen, Mariann S., Jakob M., Peter Bisgaard. 

 

1 Tema: 

PAF 

30 min 

En introduktion til en af skolens indsatsområder. 

Samt bud fra bestyrelsen på kommende emner. 

 

Rikke redegjorde for PAF set i forhold til Kommunens overordnet målpolitik. 

PAF aktiviteter indgår i klasserne min 2 gange pr uge. 

Samlet set er 2 års indsats mærkbar på skolen, og eleverne melder positivt tilbage. 

SB ser gerne mere information om PAF 

Kommende 30 minutters emner:  

-National test? Hvordan indgår de på Ellekildeskolen, og hvordan bruges resultaterne? 

-Bestyrelsessamarbejde med Sakskøbing skole. Overgang til Sakskøbing skole. Bl a. den faglige sammenhæng 

de 2 skoler i mellem. 

 

2 Nyt fra 

elevråde

t 

5 min. 

Der er ikke fundet formand/ næstformand p.t   
 

 

Sanne J. som er kontaktperson redegjorde lidt for sine tanker: 
- et motto til logoet 
- elevernes medvirken i.f.m. Aulastart. Der er kursus på Rådhuset 
- Bibliotekets indretning og funktion 
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3 Økonomi 

10 min 

 

Taget til efterretning 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4 Nyt fra 

skolen 

20 min. 

Sidste nyt 

Legeplads: Skolebestyrelsen gik rundt og så og hørte om de nye legepladsredskaber. 
Smartboard: Derefter fik bestyrelsen fremvist en af de nye smartboards. 
Skoleårets start: Jakob orienterede, en del nye elever, meget presset forberedelsestid til personalet. 

Besøg af sundhedsplejersken: En såkaldt hygiejnegennemgang er fortaget. Her gennemgås skolen  
af bl. a. sundhedsplejerske for at se på hygiejnestandarden. Standarden er tilfredsstillende. 
Skolebus. Udfordringer med bussen, skal man henvende sig til Johns Busser 
Dialogmøde med BFU og formand er rykket til 5/11 (fra d. 23/8) grundet udsatte økonomiforhandlinger i 
folketinger. Formand og næstformand er inviteret til Vedby skole kl. 17.30 – 20.00 
 
Politiet er kontaktet for besøg, da dele af trafikken omkring skolen har glemt reglerne. 

 
 

 

5 Evaluering  

af 

mobiltelefonpolitik 

15 min. 

Beslutning skal tages på baggrund af erfaringerne. Skal eller skal vi ikke, 
fortsætte med mobilhoteller i SFO og undervisning? 

 

Generel enighed om at fortsætte, trods praktiske udfordringer. 

 

 

 



 

 
                                                                                                   

SKOLEBESTYRELSEN                                            
 

 

6 Juleklip 

Karina 

15 min. 

Juleklip 
 
 

Afholdes 28/11: Skolebestyrelsen og trivselsambassadører 
 deltager i gennemførelsen af arrangementet. 14-17 
 

 

 

E.v.t. 
Spørgsmålet til det ugentlige 
timetal på 0-3 årgang. 
Spørgsmål ang. overgang fra 
Kilden til Saxo. 
Spørgsmål om Personalets dag 
markeres i 2019. 
 
Punkter til næste gang: 

Det ugentlige timetal på 0-3 årgang. 
Personalets dag 
 

Formøde kl.18.00 

 

 

 

 

 

 
 

Repræsentanter i klasserne 2019-2020 

0. årgang: Karina Møller Hansen 

1. årgang: Lisbeth Helene Pærregaard Madsen  

2. årgang: Maria Clæsøe Celano, Rasmus 

3. årgang: Lise Stentebjerg-Milandt 

4. årgang: Bo Evin Pedersen 

5. årgang: Karina Møller Hansen 

6. årgang: Flemming Jørgensen 

http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=50
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
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Basen: Flemming Jørgensen 

Mødedatoer 

2019 

Tirsdag d. 24/9 kl. 19 

Tirsdag d. 17/12 kl 18, bemærk både dato og tid 

2020 

Mandag d. 27/1 kl. 19 

Tirsdag d. 24/3 kl. 19 

Onsdag d. 29/4 kl. 19 

Onsdag d. 3/6, kl. 18 bemærk både dato og tid 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

