SKOLEBESTYRELSEN

Referat af skolebestyrelsesmøde
Dato: tirsdag 24/9 2019 kl. 19.00-21.00
Personalerummet Ellekildeskolen
formøde kl. 18
Afbud: Ida 6a, Marian S.
Til stede: Karina M. Hansen, Lisbeth Madsen, Maria Celano, Lise Stentebjerg-M., Bo Pedesen, Flemming J.,
Freya 5a, Jette H., Sanne J., Jakob M., Peter B.
Punkter til eventuelt.
1

Nyt
fra Velkommen til ny formand og næstformand.
Ida 6.a og Freya 5.a :
elevrådet
5 min.

Formand og næstformand har været til møde på Rådhuset om Aula og planlægning
af en Auladag skolerne.
Sanne J. og elevrådet er kommet godt i gang og har holdt et møde.
Aulaviden:
https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/

2
30 min

Tema:
Samarbejdet mellem de to skoler i Sakskøbing

JM gjorde rede for emnet:
Skolernes 0-6 klasse besøger hinanden 2 gange 0m året.
På 6. årgang holdes lærermøde de 2 skoler imellem hvor der overleveres nødvendigt information om klasser
og elever. Ligeledes holdes der et lign møde de 2 skolers Baser indbyrdes. Skolerne evaluerer overgang hvert
år i september/oktober.
Basernes personale mødes ligeledes et par gange om året.
Der været afholdt temadag for de 2 skolers personale. Hvor lærerne drøftede faglighed, materialer, særlige
elever.
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Fælles foredragsaften for lærere og pædagoger.
Derudover samarbejde skolerne om UU, uddannelsesvejledning.
Samarbejdet mellem de to skoler,
Fælles Sangdag i Hal A.
I 2020 skal de 3 4. klasser sammen på ”Kend dit land”.
Bestyrelsen drøftede flg. Som mulige samarbejdsområder:
Bestyrelsesniveau: drøftelse af det at skifte skolemiljø.
Det faglige: kunne lærerne drøfte dette tidligere end 6. klasse. Faglig forventningsafstemning skoler/klasser
imellem.
Lektieforståelse.
Det sociale: Trivsel
Bestyrelsen vil invitere Sakskøbing skoles bestyrelse til et møde om ovenstående emner
Datavarehuset:
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/main.aspx

Tema til næste møde: National test? Hvordan indgår de på Ellekildeskolen, og hvordan bruges resultaterne?
Kommende 30 minutters emner:
PLC - Vejledere – Klassekonferencer -Forældreinfo
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3

Økonomi
10 min

Rapport gennemgået og taget til efterretning.

4

Nyt fra Sidste nyt
SFO: OL var vellykket. fin Frugtfestival. ”Bag for en sag” er under forberedelse.
skolen
20 min.
Besøg fra politiet betød to bøder og et klip i kortet fordelt på to sager.
Parkering i Kiss and ride, samt krydsning af dobbelt optrukne linjer.
Nye flag er købt.
Fraværsstrategi er på vej, men ikke vedtaget, afventer Folketinget.
Personalets dag 4/10. Flemming deltager ved morgensang. Andre ?
Aula forventes stadig at starte fra uge 43 – der kommer forældrecafeer.

5

Skolens udregning
af
undervisningstiden
15 min

Skolens brug af §16.b+d hvilket betyder afkortet skoledag.
Der er stillet spørgsmål til omfanget.
- skolen har lagt timer fra understøttende undervisning ind som 2 voksen
timer. Derudover er der nationalt besluttet en forkortelse af skoledagen.
Timerne her er også taget fra den understøttende undervisning.
En gennemgang af time/undervisningsregnskabet viser en difference på -3
min om dagen. Svarende til en mangel på 10 timer på et helt skoleår.
Disse indhentes i løbet af skoleåret.
Skolebestyrelsen skal i forbindelse med skoleårets planlægning udtale sig om
deres holdning til forkortelse af skoledagen som den blev fremlagt.

Bestyrelsen tog redegørelse til efterretning og godkendte forkortelsen af Skoledagen i flg §16B og §16D

6

Høring
20 min

Høring om styrelsesvedtægt
Svar til forvaltning inden 9/10-2019

SKOLEBESTYRELSEN

-ændret modtagefunktion, i relation til flygtninge og familiesammenførte børn.
( er flyttet fra Sakskøbing og Stubbekøbing skoler til Nordby skolen, og Sophieskolen)

Flg, indskrives i svar: Centralisering, bosætningspolitik og transport er problematisk

-justering af tidspunkt for klassedannelse og ressourceberegning i forhold til børnehaveklasserne.
Flg. Indskrives:
At resursen til deles senere når man kender det reelle børnetal
- justeringer omkring specialtilbud, uden høring, men til orientering (JM)
Ønske fra bestyrelsesmedlem om at Skolebestyrelsen udtrykt ønske om at sfo-betalingen fordeles på 12
måneder! Skolebestyrelsen går ikke ind for denne tanke.

Personalesager:
Et stk.: JM orienterede

E.v.t.
Fra forældremøder
0: Buskørsel,
Basen: Buskørsel
5.: Buskørsel
3.kl: Mobilpolitik,
4 kl.: har drøftet skolepatrulje, evt. uddele folder, Trivselsambassadører, og mobilpolitik.
6.kl: Sidste skoledag, mobilpolitik, skiftet til Sakskøbing
Fremmøde for forældre anslået til 50%
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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
Elevrådet: Ida 6.a og Freya 5.a, Sanne J.
Basen: Flemming Jørgensen
Mødedatoer
2019
27/11 ændres til 13/11 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

