SKOLEBESTYRELSEN

Referat skolebestyrelsesmøde
Dato: torsdag d. 10/06 2021 kl. 18.00
Orebyvej 221
Møde 18-18.45, derefter sommerferiemiddag

Afbud: Bo
Til stede: Lisbeth, Rasmus, Lise, Maria, Karina, Karoline, Freya, Sanne, ., Flemming, Mariann, Jacob,
Stine
Punkter til eventuelt.: Jacob
0

UU på
Ellekildeskolen

Hvordan er understøttende undervisning organiseret på Ellekildeskolen, og andre
skoler.

Den understøttende undervisning bunder i folkeskolereformen i 2013. Der var vigtigt for den daværende
bestyrelse, at den understøttende undervisning var synlig på skemaet.
Det varierer meget, hvor meget bevægelse og variation fylder i den daglige undervisning. Det er generelt
meget tidskrævende at forberede sig, når variation skal integreres i den almindelige undervisning.
Det er meget forskelligt, hvordan andre skoler griber det an.

1

Nyt
fra
elevrådet
5 min.

Eleverne orienterede om generalforsamlingen i Danske Skoleelever d. 3.6.1021.
Ellekildeskolens repræsentanter deltog online. Spændende oplevelse.
Sidste skoledag bliver med morgenmad, karameller, pizza og vinke farvel – eleverne glæder sig til dagen.

2

Nyt fra
skolen
5 min.

Sidste nyt
Corona
Busser
Kommende 0. årgang (bilag)

Corona - der er ikke kommet ny bekendtgørelse i forhold til ændringerne der blev meldt ud d. 1.6.
- Der testes stadig , hvor længe vides ikke
Busser – kunne man overveje at ønske en ekstra busafgang kl 15 – som service for SFO-børn.
Bestyrelsen forfatter et brev.
Kommende 0. – der er pt. indskrevet 31 børn.
Der er indmeldt en del børn – på forskellige klassetrin - siden sidste møde.
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3

Økonomi

Sendes mandag/ tirsdag

5. min
Bilaget blev gennegået – enketlet poster blev uddybet, men ellers ingen kommentarer

4

Nye
muligheder

Skolens muligheder for omlægning af understøttende undervisning.
T.o.

Der er fra undervisningsministeriet åbnet op for, at vi kan tilpasse vores undervisning
bl.a. ved at lave mest mulig 2-voksen ordning. Vi arbejder frem mod at lægge alt
understøttende undervisning som 2-voksen ordning.
Fagplanen holdes i øvrigt – og timerne bliver på årgangene.

5

Rep.
klasserne

Ny liste til brug ved forældremøderne til næste år.

0.

Bo Evin Pedersen

1.

Flemming Jørgensen

2.

Karina Møller Hansen

3.

Lisbeth Helene Pærregaard Madsen

4.

Rasmus Laurentzius

5.

Lise Stentebjerg-Milandt

6.

Karina Møller Hansen, Bo Evin Pedersen

Evt.

Rasmus foreslår et trafiktiltag i det kommende skoleår. Der opstår farlige situationer stort
set hver dag.
Lise videresender en mail fra Østerbroskolens skolebestyrelse. Mailen handler om
udeområdet ved den nye skole. De ønsker at aktivere de andre skolebestyrelser.
”Tal ordenligt” skal på næste skolebestyrelsesmøde.
Vi har modtaget materiale om talentfulde elever – vi finder aktuelle emner på 6. årgang.
Der er årsmøde i skole- og forældre – hvem sender vi afsted? Vi vender det på
augustmødet.
Jacob takkede elevrådsrepræsentanterne for en rigtig god indsats – eleverne fik hver en
”pakke kopipapir”. Lise supplerede med rosende ord til pigerne.
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Personalesager: Ingen
Andre kommende temaer
PLC - Vejledere
Linjefagsdækning
Fraværsstrategien – forslag

Repræsentanter i klasserne 2021-2022
0.
Bo Evin Pedersen
1.

Flemming Jørgensen

2.

Karina Møller Hansen

3.

Lisbeth Helene Pærregaard Madsen

4.

Rasmus Laurentzius

5.

Lise Stentebjerg-Milandt

6.

Karina Møller Hansen, Bo Evin Pedersen

Basen: Flemming
Elevrådet: ?
Mødedatoer 2021-22:
Møde kl 19.00, evt. formøde kl 18
31/8
28/9
27/10
2/12 kl 18 Julefrokost
24/1
22/2
30/3
28/4
13/6 kl 18 Sommerfrokost

