SKOLEBESTYRELSEN

Referat skolebestyrelsesmøde
Dato: tirsdag d. 23/02 2021 kl. 19.00 på Teams (link er vedlagt i mailen)
Formøde kl 18.00 på Teams
Afbud: Karina
Til stede: Flemming Jørgensen, Lisbeth Helene Pærregaard Madsen, Maria Clæsøe Celano, Rasmus L.,
Lise Stentebjerg-Milandt, Mariann S. Jette H., Sanne J., Jakob M. og Bo Evin Pedersen, Karoline og Freya
6. årgang, Stine Gajda.
Punkter til eventuelt:
1

Nyt
fra
elevrådet
5 min.

Legeplads
Der er sendt ansøgning om renovering af legeplads, udover det som er ordnet. Projekt med flere
aktiviteter foran skolen forsøges gennemført via fonde.
Foreninger omkring kunne kontaktes.
”Visit Lolland Falster – foreninger – GBS”
Glæder sig til at komme igen, men håber ikke at skulle testes 2 gange ugentligt

2

Nyt fra
skolen
5 min.

Sidste nyt:
Corona:
Byportal
Skoleårets planlægning

Corona:
Vi er udfordret med møder omkring vores særlige elever, og enkeltes fremmøde, og muligheder for at
deltage online.
Der er fortsat rengøring på skolen, og vi afventer melding om 5.-6. klassernes. Men det ser ikke ud til at
blive lige nu.
Nuværende skema fortsætter da det giver bedst sikkerhed for at opfylde få voksne omkring eleverne.
Enkelte tiltag kommer for at tilgodese fag i 5.-6. klasse
Test af personale er en mulighed/ tilbud fra denne uge. Eleverne opfordres til at lade sig teste.
Drøftelse af elev/undervisning i disse coronatider.
Trivsel, fremmøde, faglighed, og motivation samt struktur blev drøftet
Der er forventning om tættere og oftere kontakt mellem skole og hjem, samt information om planer på
skolen, herunder skolens overvejelser.
Sakskøbing Byportal er på vej, skolen er repræsenteret
Skolen deltager ved kommunens Arbejdsmiljødag med elevsang fra Bakken
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TR og AMR forventes genvalgt, AMR er på plads ( AMR: arbejdsmljørep.)
Skolens nuværende form og struktur forventes at fortsætte i næste skoleår. I fald der er mulighed for det
vil indskolingen gives ressourcer til fagligt arbejde.
En BHK klasse
Opstart af 1. april eleverne, og velkomstmøde er under planlægning, afhænger meget af
Der er søgt om indvendig vedligeholdelse: maling af klasser, men ikke imødekommet.
Det vil være en større opgravning/ opgave omkring vores cykelstativer hvis de skal flyttes.
Ejendomscenteret er ikke med på ideen. Men kommer der et større projekt indgår cykelstativerne i
omlægningen.

3

Økonomi
5. min

Vedlagt
De konkrete ressourcer til andet halvår kendes først efter 5/3
Resultatet fra 2020: +211000 kr.

Hvilken detaljegrad ønsker SB fremadrettet ?
Nyt ark udarbejdes på baggrund af forslag fra Stine og Maria

4

Timefordelingsplan
Vedlagt.
Skolens forslag er at fortsætte med nuværende plan.

Der skal kigges på kristendom/idræt, dansk 3. årgang/1. årgang
5. årgang e.v.t. svømning p.g.a. Coronanedlukningen.
Ledelsen kigger på muligheder og begrænsninger. Fremsender til SB eller fremlæger på næste møde.

5

Dialogmødet ang. ”Flere lærere i folkeskolen”
Referat derfra ved Lise og Karina

Formand og næstformand har deltaget i fælles dialogmøde med de andre
skolebestyrelser.
Alle var enige om at midlerne skulle ud på skolerne til lokal fordeling.

6
-

Beretning.
Bestyrelsen bedes kigge referaterne igennem fra 2020-21 og komme med bud på
punkter til formandens beretning. Beretningens form skal ligeledes drøftes.
Formandsskiftet
Temaerne om faglighed, PAF
Fortsat elever i vores bestyrelse
Høringen om ekstra midler= indskolingen
Sakskøbingsamarbejdet
Trafik
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-

Trivsel og faglighed
Derudover har SB en række forslag
Elevernes ønsker
Lise og Flemming arbejder videre.

7

Sakskøbing samarbejdet

Ellekildeskolen deltager ved forældremødet for kommende 7. klasser på Sakskøbing skole.
Der planlægges besøg i efteråret på skoler som ligner vores to skoler. ( Højager skolen/ Ballerup Vordingborg)
Der er fokus på den fælles fortælling om skolerne.
Besøg mellem 5. 6. klasserne er flyttet, ikke aflyst.

Personalesager:
Ingen
E.v.t.
Midler til efteruddannelse / Teamsbrug, virtuelt
Skal vi eftersætte dette: ja
Der var ikke kursusmateriel, andet til rådighed ved nedlukningen.

Andre kommende temaer
PLC - Vejledere
Linjefagsdækning
Fraværsstrategien – forslag
Værdier / fag/ og planer

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: Freya, Karoline
Mødedatoer 2020-21:
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Møde kl 19.00, evt. formøde kl 18
24/3 sikkert virtuelt
10/5 med Sakskøbing
10/6 kl 18 Sommerfrokost

