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Referat af skolebestyrelsesmøde 

Dato: torsdag 14/5 2020 kl. 19.00 
 

Der er ikke formøde 

Vi mødes i Personalerummet med stor afstand. 

Afbud:  Lisbeth Madsen . 

Pga. Covid19 restriktioner med max 10 deltagere: deltog elevrepræsentanter og Mariann S. ikke. 

Til stede:  Karina M. Hansen, Maria Celano, Lise Milandt, Bo Pedesen, Flemming J., Rasmus L. Sanne 

J., Jette H., Jakob M., Peter B. 

 

Punkter til eventuelt.: Unges brug af skolen om natten. 

 

1 Nyt fra 

elevrådet 

0 min. 

 
Ikke inviteret med grundet Covid19 

 

 

2 Nyt fra 

skolen 

30 min. 

Sidste nyt  
 

 

JM: redegjorde for perioden fra skolen måtte lukke ned til d. 20/4 hvor elever var hjemmeundervist, og 
derefter for perioden fra d 20/4 frem til d.d. d. 14/5 2020. JM redegjorde for planlægningen og 
gennemførslen. Om nødundervisningens organisering og indhold. Om alle de instanser i lokalsamfundet 
som havde tilbudt hjælp i form af lokaler, telte, klubhuse, udendørs vandhaner og lign. Ligeledes tak til 
Olivia Stamphøj og andre som gjorde de første uger fornøjelige. Eleverne har deltaget i undervisningen 

med en meget fin og positiv indstilling og virker som om de har haft en tryg skolegang. Forældrene gav 

positivt som mindre positivt udtryk for forskellige oplevelser af fjernundervisningens gennemførsel og 
opfordrer til evaluerer forløbet blandt elever, lærere og forældre. 
Tiden til sommerferien: 
6. klasserne begynder mandag d. 18/5. Alle elever kan være på skolen fra kl. 08.00 12.00 og i SFO 
derefter. Skolen har plads til 6. årgang, og kan/vil overholde SST’s regler. Generelle regler er som hidtil: 
Eleverne går til døre ved klasserne udefra om morgenen, forældrene afleverer børnene uden for skolen. 

Elever der kommer på cykel, til fods eller bliver kørt i bil opfordres til at møde 08.15. Sådan er det indtil 
videre. 
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Forårsbørnene begyndte 27/4 og blev modtaget udenfor skolen med flag og lign. De er faldet godt til og 
trives i de nye omgivelser. 
 
OBS! SFO er almindligt åbent og forældre kan roligt sende deres børn herhen. 
 
Nyt om årets planlægning: 

Fagfordelingen er gennemført, forberedelsen til skemalægning er i gang, skemalægning er planlagt fra d 
25/5 og vil blive udsendt til sommerferien. 
 

 

 

3 Økonomi 

5. min 

 

Gennemgået og taget til efterretning 

 

 

 

4 Datoer 

for 

møder 

næste år 

5. min 

 
 

Ma:31.august  

Man:25. 
januar 

Ti:29. september 
Tir: 23. 
februar 

Ons:28. oktober 
Ons:24. 
marts 

Tors:26. november/ 
jul 

Tors:26. 
april 

  

10. juni/ 
sommerferie 

Formøder aftales på augustmødet 

 
 

 

5 Nationale 

test 
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20 min 

Skolen er udtaget til Nationale test. 
Alle klasser skal tage disse ( 6. årgang skal vente til de igen kan komme på skolen) 
Skolebestyrelsen bedes tage stilling til forældreinddragelsen. 
Der lægges ikke op til at skolen automatisk sender resultatet til hjemmet, men hjemmet kan bede om 
det. 

Hvilken holdning har SB ? 
- gennemgang af testen med forældre er hindret af Corona 
 
Forældrene orienteres om at testene tages og vil blive gennemgået ved næste skolehjemsamtale, hvis 
forældre ønsker det. Hvis man er interesseret i at se resultaterne inden skolehjemsamtaler, kan man 

henvende sig til faglæreren og bede om at få det tilsendt med E-post. 

 
 
Personalesager: Ingen! 
 
E.v.t. 
 

 JM orienterede om ”natteroderi” 
på Ellekildeskolens legeplads af 
nogle byens unge. SSP og politiet 
er inddraget, og runderer ved 
skolen.  
 
Sidste møde i år: d. 10/6: hos 

Karina kl 18.00. Aftales mere 
præcist, når tiden nærmer sig.  
Evt. et opstartssammenkomst til 

august som alternativ. 

  

 
Andre kommende temaer  
PLC - Vejledere  
Linjefagsdækning  
Fraværsstrategien – forslag 
 

   

  

  

  

   
 

 
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 

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
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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 

2020 

 

10/6 kl 18.00  

 

 

 
 
 
 
 
 

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

