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                                            Referat skolebestyrelsesmøde 

Dato: onsdag d. 28/10 2020 kl. 19.00 
Formøde kl 18.00 

 
Afbud:  Peter – Lisbeth - Karina  - Bo 

Til stede:  Lise – Maria – Flemming – Jette – Sanne – Caroline – Freya – Rasmus - Mariann 

Punkter til eventuelt. 

 

1 Nyt fra 

elevrådet 

5 min. 

Freya og Caroline er valgt som formand og næstformand 
 

Elevrådet har drøftet: Ønske om Bod som kunne være forældre/elevstyret, Den kunne indgå i et 
madspildsprojekt, hallerne/Vandrehjemmet kunne inddrages.  Blomsterkummerne ved fodgængerfeltet 
ønskes væk da skolepatruljen går ind i dem. Bane til streetboard ønskes, aktivitetskasse til frikvarteret, 
spillet OST ønskes, små trampolier i jorden, læsehytter i mellemhak, køleskabene ind i mellemrummet, 
løbehjul til cykelbanen, flere gårdvagter, labyrint,   

Cykler til BMXbanen, låst cykelskur,  
Besøg fra Fælleselevrådet. 
Vores elevråd ønsker at deltage i Guldborgsunds Fælleselevråd. 

 

2 Nyt fra 

skolen 

15 min. 

Sidste nyt  

 
 
 

Legeplads status: der er indkøbt måtter/faldunderlag, træarbejde er startet, beslag bestilt. Afventer 
stadig forvaltningens svar på vores henvendelse omkring renovering. 
 
Oplysning omkring fodgængerfelt via Aula ( JM ): Der er via Aula gjort opmærksom på korrekt brug af 
fodgængerfeltet. 
 
Coronastatus, afhentning og aflevering sker indtil videre som nu.  

Der afventer tolkning om skolen er et offentligt sted = brug af visir. 
Orientering om procedure hvis der kommer Covid 19 på skolen:  
Nær kontakter i klassen/skolen skal testes 2 gange. 
Andre omkring den smittede 1 gang. 
Opspring sker for kontakter i de sidste 48 timer op til symptomer/testresultat. 
Klassen sendes hjem, undervisningen skal der i videst muligt omfang ligne dagligdagen. 

Det vurderes sammen med forvaltningen og sundhedsafdelingen om det bliver årgangen/dele af eller hele 

personalegruppen.  
Eventuel smitteopsporing i SFO kan gennemføres grundet god registrering 
Opdatering af Aula/SFO-del kommer snart 
SFOerne netværker meget omkring Covid19 
 
Indskrivning: 48 elever på årgangen, vi venter på at alle er skrevet ind. Lille indskrivningsmøde afholdt. 

 
JM har deltaget i ansættelsen af ny skoleleder på Sakskøbing skole 
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Lidt bedre julegaver i år 
 
Medhjælp i bib. og serviceafd. 
 
 

 

3 Økonomi 

5. min 

 

T.e. 

Der var fremsendt 2 versioner af regnskab. Forbrugsprocenten på 82 % af budget er retvisende 

 
 

4 Princip 

om 

elevplaner 

(Lise) 

20.min 

 

Endelig beslutning 
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 

Nyt møde planlægges så justering kan ske. 
Der ønskes en forenkling og adskillelse af elevplan og årsplan  

 
    

 
 
 

5 Rotations- 

princippet 

(Lise) 

15 min. 

Princippet og forventningen kan gøres tydeligere.  

Udsættes, og drøftes i udvalg 

 
 

6 Samarbejdet  

med 

Sakskøbing 

skole 

30 min 

Ellekildeskolens bestyrelses forventninger til samarbejdet med Sakskøbing skoles 

bestyrelse. 
Præsentation af nuværende planer og aftaler 
(Princip om samarbejdet) 
Hvad er vores bidrag nu ? 

evt møde i dec. 
evt. præsentationer af skolerne i Sakskøbing ” Fælles om børnene i Sakskøbing” 

Gennemgang af tidligere eksempler på vores aftalte samarbejde, og nuværende planer. 
Besøg mellem elevgrupperne aflyses i dette halvår p.g.a. Covid19 
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Brainstorm 
Lise sammensætter et resume 
 

 

 

 

E.v.t 

 

Ideer til temaer ? 

Årsberetning bliver digital, og kom med input til Flemming og Lise 

Værdierne – vi kigger ind i vores nuværende værdier, næste gang 

Jul ? 

 

 

 

Personsager: 
 
Der er orienteret 
 
 
 
 

Andre kommende temaer  

PLC ( KMH) 
Linjefagsdækning  
Fraværsstrategien – forslag 
 

 
Repræsentanter i klasserne 2020-2021 

0. årgang: Flemming Jørgensen 

1. årgang: Karina Møller Hansen 

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: 

26/11 kl 18 Julefrokost 

25/1 kl 19, men formøde kl. 18 

http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=36
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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23/2 kl 19, men formøde kl. 18 

24/3 kl 19, men formøde kl. 18 

26/4 kl 19, men formøde kl. 18 

10/6 kl 18 Sommerfrokost 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


