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                                             Referat skolebestyrelsesmøde 

Dato: mandag d. 10/5 2021 kl. 19.00 på Teams  
 

Formøde kl 18.00 på Teams 

Afbud:   Rasmus, Flemming 

Uden afbud:  Bo, Karoline og Freja 

Til stede:   Lise, Maria, Lisbeth, Karina, Bo, Sanne, Jette, Mariann, Jakob, Stine 

Referent:  Stine Gajda 

Punkter til eventuelt: 

1 Nyt fra 

elevrådet 

5 min. 

Ingen repræsentanter til stede 

 

 

2 Nyt fra 

skolen 

5 min. 

Sidste nyt: 

Coronanyt 
 
 
 
 

 Det går godt med forårsbørnene 
 Vi er gået tilbage til en næsten normal hverdag med Corona. Der er stadig en del begrænsninger i 

forhold til afstand, det at blande klasserne og inddragelse af forældrene i skolens hverdag. 

 

3 Økonomi 

 

5 min. 

Udsættes 

 Forvaltningen har tilbageholdt ¼ af sidste års overskud. 
 Budgetopfølgningen blev kort præsenteret. Fordybelse har ikke været muligt pga. den korte 

tidsfrist til dagens møde. 

 

4 Alle 

15 min. 

Skoleårets planlægning 
 

 Der har været afholdt fag og opgavefordeling med personalet. Der er ca. 20 timers undervisning 
om ugen til en fuldtidslærer. 

 Der ser ikke ud til at være ændringer i medarbejdergruppen i det kommende skoleår.  

 Sofies barselsvikariat besættes internt. 
 Skemaet lægges ultimo maj 
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 Nyt i 21/22 er: store- lilleven, juletræsfest, pædagogisk udvalg, trinsamarbejde, og læsebånd i 

peroder 
 

 
Kommende 0. årgang, antal elever 

 Der planlægges med to hold i børnehaveklassen – en klasse. 

 Der er tilmeldt 30 elever til årgangen. 
 Bestyrelsen vil henvende sig til kommunen/politikerne. Jakob beskriver forløbet og baggrunden og 

sender til Karina og Lise. 
 

 
 

5 Alle 

15 min. 

Sakskøbing samarbejdet 
 

 Der har været formøde til det planlagte fælles skolebestyrelsesmøde Sakskøbing / Ellekilde. Der 
tegner sig muligheder for et meget positivt samarbejde. 

 

 
 

6 Alle 

15 min. 

Forslag til kommende mødedatoer 
Tirsdag 31/8 
Tirsdag 28/9 
Onsdag 27/10 

Torsdag 2/12 

Mandag 24/1 
Tirsdag 22/2 
Onsdag 30/3 
Torsdag 28/4 
Mandag 13/6 

 Der kunne være en del forældremøder d. 31.8. Derfor foreslår SJ, at denne dag ændres. 
 Der skal fordeles klasser, det vil være praktisk at have gjort før første møde. 
 Det første møde ændres til tirsdag d. 10.august- 
 Ellers umiddelbart ingen indvendinger. 

 

 
Personalesager: Intet 
 
 
E.v.t. 

Næste møde – hvad gør vi? 

 Tapas hos Maria.  

 Jakob sørger for drikkelse. 
 

På næste møde tages fordelingen af bestyrelsesrepræsentanter i klasserne op. 

JH og SJ fortsætter som medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen. 

Præsentation og begrundelse af punkt til kommende bestyrelsesmøde. 

Hvordan kan vi, som skole og bestyrelse, være nysgerrig på formen og indholdet af vores skema med 
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tydelig understøttende undervisning kontra andre skoler hvor det ikke fremgår på skemaet, men hvor det 

er en fast del af undervisningen.  

- Vi har understøttende undervisning fast på skemaet.  

- Andre skoler har ikke – hvad har de i stedet for disse timer og hvordan sikre de sig at eleverne får 
understøttende undervisning.  

  
Punktet tages op på første møde efter sommerferien. 
 
 

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: 
Møde kl 19.00, evt. formøde kl 
18 
 
 

10/6 kl 18 Sommerfrokost hos 
Maria – Orebyvej 221 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

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=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=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

