SKOLEBESTYRELSEN

Referat af skolebestyrelsesmøde
Dato: onsdag d. 24/02 2021 kl. 19.00 på Teams
Formøde kl 18.00 på Teams
Afbud:

Freya og Karoline – uden afbud

Til stede:

Lise, Maria, Lisbeth, Karina, Flemming, Bo, Rasmus, Sanne, Jette, Mariann, Jakob, Stine

Referent:

Stine Gajda

Punkter til eventuelt:
1

Nyt
fra
elevrådet
5 min.

Ang. legeplads er det ikke noget nyt. Vi venter stadig på svar.

Der deltager ingen repræsentanter fra elevrådet. Punktet springes derfor over.

2

Nyt fra
skolen
5 min.

Sidste nyt:
1. april start
Videoer
Brandsyn
BFU har vedtaget at midlerne til ” Flere lærere i skolen” deles ud til skolerne efter
elevtal. Som foreslået af lederne og SB

Vi er klar til 1. april. Der er udsendt videoer til de kommende elevers forældre. Personalet er erfarne i at
modtage elever under restriktioner.
Saxoaften afholdes d. 25.3. Der er pt. tilmeldt 5 elever. Eleverne kan låne computere.
SFO er lukket i påsken. I de dage bliver der arbejdet på BMX-banen.
Skolens personale er meget engageret og udviser stor kreativitet.
Ellekildeskolen har bidraget med tre musikvideoer til dialogmødet/arbejdsmiljødagen i Guldborgsund
Kommune – 3. og 4. klasse optrådte.
Det bliver foreslået, at trafikvideoen lægges op et par gange årligt – det gør vi.
Der har været brandsyn. Der er udfordringer med en branddør men ellers ingen problemer.
Kommunen har valgt at følge indstillingen fra skolebestyrelserne i forhold til anvendelse af pengene til
”generelt løft af folkeskolen”
Der kommer midler til skolen i forbindelse med genåbningen efter COVID. Hvor mange penge og med
hvilke krav ved vi ikke. Formentlig kommer der også penge til elevrådet i forbindelse med trivselsarbejde.
Skolen har en ansat, der har været KUP-medarbejder gennem de sidste 5 år. Hun kommer måske tilbage
til skolen efter sommerferien. Projektet med KUP afsluttes.
Nr. Vedbymødet afholdes d. 6. april.
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Planlægningen af næste skoleår er i fuld gang. Skoleplanen forelægges for bestyrelsen snarest.
Hvis eleverne i kommunen ikke skal gennem den nationale test, kan der være lærere, der vælger at
benytte sig af den frivillige test for at guide eleverne i forhold til fremtidige tests.
Der er i dag sendt flere elever hjem, da de har været nære kontakter til en covid-positiv. Eleven, der er
testet positiv, har ikke været i skole, derfor skal der ikke sendes hele klasser hjem.

3

Økonomi

Vedlagt

5 min.
Budgetopfølgningen blev gennemgået. Der er stor forskel på drift i januar og februar. Det skyldes bl.a.
copydan afgiften der er betalt i januar.

4

Alle
15 min.

Timefordelingsplan
Eftersendes

Ledelsens oplæg til timeplan blev gennemgået. Planen tilgodeser flere af de ændringsønsker der blev
fremlagt på sidste bestyrelsesmøde.
Forslaget blev vedtaget.

5

Ledelsen
15 min.

Coronaopdatering

Der er i dag kommet nye retningslinjer i forhold til genåbningen.
Fra d. 6.4. må eleverne i 5. og 6. klasse komme i skole 50 %. De møder 8.00 – 14.00 hver anden
uge.
Når forårsbørnene kommer, bliver der mange elever på legepladsen i pauserne. Derfor overvejer
vi at rykke pauserne i nødskemaet.
Vi havde lånt et telt af B.Frems forældreforening til udeundervisningen. Teltet blæste væk i
weekenden og er desværre ødelagt. Teltet erstattes af skolen.
Der er kommet mere fyld i skemaerne i forhold til hjemmeundervisningen, der er også kommet
flere elever i nødundervisning på skolen.
Det bliver foreslået, at vi spørger i O-rummet, om det er muligt med mere fremmøde, da vi er
færre klasser på skolen.
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6

Lise/Flemming
15 min.

Beretning.

Ingen indvendinger - beretning udbredes mest muligt.
Beretninger lægges på skolens hjemmeside, Aula, Facebooksiden og Byportalen.
Videoen sendes også til forvaltningschefen.

7

Alle
15 min.

Sakskøbing samarbejdet
Der er arbejdet med princip for klassedannelse på Sakskøbing skole
Der er fællesmøde 10. maj kl 18

Der er aftalt et tættere samarbejde med Sakskøbing Skole omkring vores elever med særlige behov, og
der er kommet et hurtigere og tættere samarbejde med Sakskøbing Skole.
Vi er blevet orienteret omkring principperne for klassedannelse på Sakskøbing skole – 7. klasse. Der er
stadig ikke mulighed for, at afgivende lærere kommer med input. Det foreslås, at emnet tages op på det
fælles skolebestyrelsesmøde.

8

Lise
30 min.

Indsatsområde
Elevernes sprogbrug.
en drøftelse om et muligt indsatsområde da der opleves et sprogbrug som er voldsomt.
Både eleverne imellem og elev/voksen.
Der anvendes for tit et meget grimt sprog af børnene både i forhold til andre elever og til voksne. Det er
et oplagt emne til en indsats.
Der nedsættes et udvalg, der ser på, hvordan man kan arbejde med indsatsområdet.
2 forældrevalgte, en pædagog, en lærer, Jakob og et par elever.
Fra bestyrelsen vælges: Lise og Lisbeth.
Karina tilbyder at være forbindelsesled til SSP i forhold til undervisningsmaterialer

Personalesager:
Ingen
E.v.t.
Midler til efteruddannelse / Teamsbrug, virtuelt.
Der anvendes de nødvendige midler, når det rigtige kursus er fundet. Der undersøges mulighed for et
internt kursus.
Andre kommende temaer
PLC - Vejledere
Linjefagsdækning
Fraværsstrategien – forslag
Værdier / fag/ og planer

Repræsentanter i klasserne 2020-2021
0. årgang: Flemming Jørgensen
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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:
Møde kl 19.00, evt. formøde kl 18
10/5 med Sakskøbing
10/6 kl 18 Sommerfrokost

