SKOLEBESTYRELSEN

Referat skolebestyrelsesmøde
Dato: mandag d. 28/9 2020 kl. 19.00
Formøde kl 18.00
Afbud: PBL- eleverne
Til stede: Mariann, Lise, Sanne, Jette, Lisbeth, Rasmus, Maria, Karina, Bo, Flemming, Jakob
Punkter til eventuelt.
0

Ny
konstituering
10 min

Lise vælges som formand fra d.d.

1

Nyt
fra
elevrådet
5 min.

2

Nyt fra
skolen
15 min.

Sidste nyt

Legeplads: Firma er kontaktet med henblik på udbedring af mangler fra inspektionen. Afventer
forvaltningen.
BMX bane etableres, overvejelse om flytning af hytter.
Corona: Nye regler giver aflysninger af tur, fortsætter nuværende struktur, der er fokus på at fastholde
de etablerede vaner, ingen morgensang og sociale arrangementer.
Skole/hjem samtaler, forældremøder kan fortsat afholdes.
O- rum ? er etableret i Center for børn og læring.
Evaluering af ”Morgentrafik – dagen”
- god morgen, positiv morgen, spreder opmærksomhed, FOKUS: brug fodgængerfeltet, information gives
via Aula.
Hovedindgang som indgang vil give mere brug af fodgængerfelt. ( efter Corona)
eftermiddagsbehov undersøges.
SFO åbner for en mere varieret hver dag i.f.t. Corona regler og anbefalinger.
Der arbejdes på et nyt GBS børne/ungesyn.
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3

Økonomi
5. min

T.e.

4

Oplæg udsendes i løbet af torsdag, der er 2. møde i gruppen onsdag d. 23/9
Princip
om
elevplaner
(Lise)
20.min

Der skal arbejdes yderligere med:
Beskrivelsen af frekvensen af opdateringer af elevplan, herunder den fortløbende del.
Evalueringsbeskrivelsen, årsplan kontra elevplan.
Basens udgangspunkt skal beskrives.
Evalueringens farver – en beskrivelse.
Stikord:
Forventninger til skolen, og forældrene.
Dynamisk
Tages op på næste møde, besluttes og afprøves et års tid.

5

Rotationsprincippet
(Lise)
15 min.

Drøftelse af princippet om at lærerne fører klassen op til og med 6. kl.

Princippet og forventningen kan gøres tydeligere. Forslag fremlægges næste gang.

6

Samarbejdet
med
Sakskøbing
skole
30 min

Ellekildeskolens bestyrelses forventninger til samarbejdet med Sakskøbing skoles
bestyrelse.
Jeg forventer ………

…. høj mødedeltagelse fra begge bestyrelser til fællesarrangementer
…….4 møder årligt
……. fælles principper hvor det giver mening
…… finde løsninger på de punkter hvor vi ønsker at nå hinanden
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……konsensus på tide til personalets tid sammen
……. branding strategi på skolerne samarbejde
…..fokus på elevernes oplevelser – hvad siger de ?
……at der sendes flere penge
….små arbejdsgrupper på tværs
…. gennemsigtighed/deltagelse på klassedannelse
….drøftelserne tager udgangspunkt i hele skoleforløbet, 0-9. Klasse.
Punktet tages med hver gang
Slogan: Sammen om eleverne i Sakskøbing

7

Personalets
dag 5/10
5. min

SB har en hemmelighed

E.v.t
Juledekorationsarrangement.
- aflyst p.g.a Covid 19 udviklingen.
- live stream – Punkt næste gang.
Skole/samfund
- Flemming deltager i år.
SFO
- antal elever i SFO, elever fra Saxo er også i Kilden.

Personsager:
- ingen
Andre kommende temaer
PLC - Vejledere
Linjefagsdækning
Fraværsstrategien – forslag
Mødet slut kl. 2100

Repræsentanter i klasserne 2020-2021
0. årgang: Flemming Jørgensen
1. årgang: Karina Møller Hansen
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2. årgang: Lisbeth Helene Pærregaard Madsen
3. årgang: Maria Clæsøe Celano, Rasmus L. ,Bo
4. årgang: Lise Stentebjerg-Milandt
5. årgang: Bo Evin Pedersen
6. årgang: Karina Møller Hansen
Basen: Flemming Jørgensen
Elevrådet: ?
Mødedatoer 2020-21:
28/10 med formøde
26/11 kl 18 Julefrokost
25/1
23/2
24/3
26/4
10/6 kl 18 Sommerfrokost

Flemming takker af som
formand, nu som alm medlem

