
 

 
                                                                                                   

SKOLEBESTYRELSEN                                            
 

 

                                             Referat skolebestyrelsesmøde 

Dato: mandag d. 25/01 2021 kl. 18.00 til formøde for forældrene. 
Online via link i jeres mail 

Resten af SB kommer på kl 19.00 
 

 
Afbud:  Flemming 

Til stede: Lise, Maria, Rasmus, Jette, Lisbeth, Freya, Mariann, Karina, Karoline, Bo, Sanne, Stine,     

Velkommen til Stine: En kort egen – præsentation 

SB præsenterer sig for Stine 

Punkter til eventuelt:  

1 Nyt fra 

elevrådet 

5 min. 

 
 

Eleverne er coronatrætte, savner vennerne og hverdagen. 

 

2 Nyt fra 

skolen 

15 min. 

Sidste nyt  
 
 

 

 
 
 
 

A20: 
Nyt om læreraftalen som betyder mere dialog mellem ledelse og medarbejdere end tidligere. 
Skoleplan skal udarbejdes, der er forskellige niveauer for drøftelser. 
Corona: 
Ingen direkte smittede, men familier er ramt. 
Der er tilbudt lyntest for personalet, vi håber på en ugentlig testdag. 
Der er ca. 40 fremmødte elever. 

Undervisningsstrukturen tager hensyn til små hold/bobler med kendte voksne på årgangen, og 
familiernes muligheder.   
I.T: der er et par ødelagte udlånte bærbare computere. 
National trivselsmåling udsat. 
Sundhedsundersøgelse gennemføres på 3.-5.-6. årgang. 
SFO video- en del videoer er produceret. 

- bevægelse, højtlæsning, aktivitetsvideoer 

 
Principper om elevplaner og årsplaner: kommer ud når det har været muligt at gennemgå disse for 
personalet. 
Der er p.t. to personalemøder pr uge. Et med skoleindhold og et med socialt indhold.. 
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3 Økonomi 

5. min 

Næste gang 

Udsættes 

 

 

 

4.a 3.7 mill 

15 min 

 

Oplæg er vedlagt som bilag. 
Der forventes formands/næstformandsmøde mellem alle skoler 4/2 

Link til BFU:  
https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis?id=f3270ac3-b321-4872-95dc-58630711cfc7 

Hvad er SB`s holdning til udmøntning på Ellekildeskolen? 
 

Der bliver ca. 0,38 årsværk = 118.000 kr. for første halvår 
Forslag: 
Lokal beslutning, eks. 2 lærerordning på de yngste årgange til holddeling. 

Mere specialundervisning ønskes. 
 
    

 
 
 

4.b Styrelsesvedtægt 

10 min 

 

Oplæg er vedlagt som bilag 4.b. 
En omlægning af inklusionsmidlerne. 
Det sociale indeks skal vægte højere. 

Det vil p.t. betyde ca. 67000 kr mere til Ellekildekskolen 
 

UDGÅR – BFU GIK MED EN ANDEN BESLUTNING 
 

 
 
Pause/ kaffe m.m. 
 

5 SB Valg 

Karina M 

15. min 

Der er forslag om at afholde SB valg hvert 2. år. 
 

Der er ordinært valg i foråret 2022 – tiltrædelse aug. 22 
Valg for halvdelen af SB foråret 2024, og derefter foråret i lige år    
Tages op fællesmødet med Sakskøbing skole. 
Der er enighed om at indføre dette.             

 
 
 

6 Sakskøbing 

samarbejde 

Lise oplæg 
JM planerne for de kommende år 
Forventningerne fra vores SB til samarbejdet. 

Mødet 26/4 er rykket til 10/5 

https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis?id=f3270ac3-b321-4872-95dc-58630711cfc7
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JM/Lise 

30 min. 

10/5: Fælles SB kl 18 på Ellekildeskolen ( tid til egen SB efter fællesmødet) 
Oplæg ved formændene ( efter formøde) 
Skolernes principper til fælles drøftelse 
Forventninger til samarbejdet 
 

Aftalt med Sakskøbing skole 
Viden om eleverne dannes på baggrund af skolernes klassekonferencer. 
SFO samarbejde 
Fælles personaledag 5/8 kl. 9-13 

4 ledermøder 
2-3 PLC møder 
(Fagdage- elevrådsdage) 

Bibeholder 5.-6. årgangs dage 
 
SB`s bemærkninger: 
SB vil gerne have Ellekildepersonalets inddragelse i.f.m. klassedannelse 
Sakskøbinglærer med til forældremøde på 6.årgang 
Faglig sparring 
Fælles bogsystemer 

Arbejdet med fortællingerne om hinanden ? 
   
Punkt på SB hver gang: de  gode fortællinger.    

 
Billede af det virtuelle SB møde 

 
E.v.t. 

Cykelstativer ved busholdeplads – spørg om flytning, eller muligheder, elevrådet spørges. 
Ros til personalet for indsatsen. 
 
Næste gang: Timeplan 
 

Personalesager: Ingen 
 
Andre kommende temaer  
PLC - Vejledere  
Linjefagsdækning  
Fraværsstrategien – forslag 
Skolens værdier 

Beretning - udsat 
 

 
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 

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
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Basen: Flemming Jørgensen 

Elevrådet: Freya og Karoline 

 

Mødedatoer 2020-21: 

 

 

23/2 

24/3 

26/4 udgår 

10/5 er fællesmøde med Sakskøbing skoles SB 

10/6 kl 18 Sommerfrokost 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

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

