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Referat af skolebestyrelsesmøde 

Dato: onsdag 13/11 2019 kl. 19.00-21.00 

Personalerummet Ellekildeskolen 

 

Afbud: Karina Møller Hansen, Sanne J. 

Til stede:  Lisbeth Madsen , Maria Celano, Rasmus Laurentius, Lise Stentebjerg-Milandt, Bo Evin 

Pedersen, Flemming Jørgensen, Freya 5.a, 6.a Malou Larsen, Mariann S., Jakob M., og Peter B. 

Punkter til eventuelt. 

1 Nyt fra 

elevrådet 

5 min. 

Ny formand: Malou 6. årgang 
 

Ønsker: ny redskaber, mere bevægelse i undervisningen, Ønsker inde ordning: 
Når området ved Hal B er lukket: 
5. årg. inde i 10 frikvarter 
6. årg. inde i 1230 frikvarter 

 
 

 

 

2 Nyt fra 

skolen 

20 min. 

Sidste nyt  
- Fælles PLC(center bestående af skolernes vejledere) møde med Sakskøbing skole er 
planlagt 

- SB møde mellem formænd og 2/9 ledelse er p.t. ikke afholdt. 
 
 

 
 Der har været afholdt indskrivningsmøde.  
 

- Skolen har haft besøg af Arbejdstilsynet og får en ”grøn smiley” for det fysiske og psykiske arb. 
Miljøs høje kvalitet. Smileyen kan ses på AT ’s hjemmeside. 

- Dialog afholdt mellem skolebestyrelserne og det politiske udvalg. 
- Skolernes sangdag afholdt 2/11. 

- Besøg på Celf for 4. 5. og 6.  
- Trafiksikkerhedskursus for 0-3.kl med besøg af lastbil er gennemført 

 

SFO: 
Lucia er under opstart. Nu også med drengedeltagelse. 
”Bag for sag” gennemført. 
 
 

 

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=41
http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=36
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3 Økonomi 

10 min 

 

 
Gennemgået og taget til efterretning 
 

 

4  

30 min 

Tema: 

Nationale test/andre test 

 

Lærer Kenneth Andersen forklarede flg.: 

Se ”Test og prøver” på UVM’s hjemmeside. 

Resultaterne kan indgå i årets planlægning/årsplan (”kan” fordi ikke alle bruger dem i planlægningen) 

Test’ne kan vise klassens profil. Der er forskellige faglige profilområder f. eks. I dansk ”tekstforståelse”. 

Test’ne kan bruges til måle elevernes progression både individuelt og klassevis. 

Når eleverne tager test, kan man forlænge tiden hvis der er behov. 

Testresultaterne kan sammenlignes med et landsgennemsnit. 

Testresultater bruges i Skole/hjemsamtaler. 

Resultaterne indgår i klassekonferencer.  Klassekonferencer er møder hvor elevernes læring drøftes med 
faglærer og vejlederne i mat, dansk og trivsel. 

Indgår i undervisningen som feedback til eleverne. 

Indgår i teamsamarbejdet om klassen. 

Test’ne må ikke indgå som det eneste evalueringsredskab af eleverne, men bør indgå sammen med andre 
redskaber. 

Kritik af test’ne: 

Kan være lang tid at skulle koncentrere sig for nogle elever, 

Eleverne bliver nervøse og det kan præge resultaterne. 

Test’ne præger måske undervisningen. 
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Datavarehuset: 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/main.aspx 

 

Andre kommende temaer  

PLC - Vejledere – Klassekonferencer -Forældreinfo 

 

 

 

5 Skolens udregning 

af 

undervisningstiden 

10 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. 
 
Opdatering fra sidst 
 
 

Undervisningsministeriet har været kontaktet, og vores ordning er godkendt 

 

 

6 Aula 

20 min 

Opfølgning af Aula – tilbagemelding fra forældre og personale 
Hvad skal vi være opmærksom på og er der noget der er brug for vi melder tilbage? 

- Personlige oplysninger 
- Grupper i Aula, elever og forældre 
- Skemaændringer 
- Andet – kommende indsatser? 

- Forskellige tilladelser fra forældre 
 

 
Bestyrelsen afventer opdateringer for at vurdere om der er behov for et cafemøde om Aula. 
Forældre der har udfordringer med Aula kan henvende sig til Skolens sekretær eller ledelse. 
 

 

 
Personalesager: 
Fremlagt. 

 
E.v.t. 
Julearrangement: 
Julefrokost for Bestyrelsen d 
17/12 hos Maria. Kl 18.00 
2 pakker til pakkeleg hver. 

Orebyvej 221.  
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T-shirt med skolelogo og 
”skolebestyrelsen” påtrykt. 
Ønskes indkøbt. 

  

 

 

 

 
Repræsentanter i klasserne 2019-2020 

0. årgang: Karina Møller Hansen 

1. årgang: Lisbeth Helene Pærregaard Madsen  

2. årgang: Maria Clæsøe Celano, Rasmus L. 

3. årgang: Lise Stentebjerg-Milandt 

4. årgang: Bo Evin Pedersen 

5. årgang: Karina Møller Hansen 

6. årgang: Flemming Jørgensen 

Elevrådet: Malou 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 

 

 

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