SKOLEBESTYRELSEN

Referat af skolebestyrelsesmøde
Dato: tirsdag d. 31/08 2021 kl. 19.00
Personalerummet Ellekildeskolen
Der er formøde kl. 18 samme sted

Afbud: Bo Pedersen, Rasmus Laurentzius, Sanne Jørgensen.
Til stede: Flemming Jørgensen, Lise Stentebjerg-Milandt, Karina Møller Hansen, Lisbeth Madsen, Jette
Holm, Mariann Stidsen, Jakob Martinsen, Stine Gajda
Referent: Stine Gajda
Punkter til eventuelt.:
1

Nyt
fra
elevrådet
5 min.

Der er ikke valgt repræsentanter endnu.
Elevrådet har første møde d. 10.9.

2

Nyt fra
skolen
5 min.

Sidste nyt
Læselyst ( sammen med UVM)
Cirkus Panik, Musikskolen 4. årgang / 3. årgang
Skolernes besøg i dagtilbud/ forældremøde

Der har været en nettotilgang af elever.
Vi har fået 50.000 kr. til et læseprojekt. Læsevejleder Susanne Rasmussen er i fuld gang med at
planlægge, hvordan vi bruger pengene bedst muligt, således at vi på forskellig vis fremmer elevernes
læselyst.
4. årgang skal i ugen op til frugtfestivallen gennemføre et projekt sammen med Cirkus Panik. Skemaet
omlægges på øvedagene.
3. årgang har i efterår/vinter et forløb med musikskolen, interesserede elever deltage. Forløbet ligger i
undervisningstiden.
Der har været møde på Bruuns Gård med de kommende elevers forældre. Det var et inspirerende møde,
hvor skoler og institutioner supplerede hinanden.
SFO har sat gang i olympiaden.
Der er ansat en barselsvikar for Melissa Risbo pr. 1.10.
Der er taget godt i mod ændringerne i ringetiderne og frikvartererne. Det gælder også spisepauserne,
hvor der er taget 10 min af en time og 10 min af pausen.
Skolen har tilmeldt to elever fra 6. årgang til Yngre talenter.
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3

Økonomi

Bilag vedlagt

5. min
Oversigten blev kort gennemgået.
Der tegner sig et forholdsvis stort underskud, men ledelsen arbejder hårdt på at minimere underskuddet.
Ændringer i budgettildelinger blev debatteret. Der indføjes en kolonne i budgetopfølgningen, hvor det
oprindelig budget kan ses.
Der beregnes et kalkuleret resultat, på opfølgninger efter 1.8.

4

Bestyrelsens rolle
Mål med indsatsen ?
Forventninger til forældrenes bidrag ?
Hvordan kan bestyrelsen sætte fokus på emnet ?
Bestyrelsen forventer ikke nødvendigvis et målbart resultat.
Der er tale om et projekt, der strækker sig over en længere periode – et ”evighedsprojekt”.
Det er en god ide i den kommende periode at være opmærksom på, hvad der bliver sagt og i hvilke
situationer.
Emnet følges op på de kommende møder - gerne med input fra personalet, evt. fra pæd. udvalg.

5

Tal
ordenligt

Sakskøbing
samarbejdet

Der er afhold fællesdag med Sakskøbing skole.
Programmet er vedlagt
Kommende fællesmøde

Fællesdagen gik godt. Der forestår en masse opsamlingsarbejde. Personalet skulle fortælle om de
narrativer, der er om samarbejdet mellem skolerne. Vi undersøger, om sammenfatningen af
besvarelserne kan deles med bestyrelserne.
Lærernes oplevelse af dagen er blandet, men den overordnede konklusion er, at det var en konstruktiv
dag.
Bestyrelsen håber, at mødet mellem personalerne gentages næste år. Bestyrelsen opfordrer til fælles
arrangementer, også af mere afslappet karakter.
6

Årsmøde
i Skole
og
samfund

Hvem deltager

Flemming – tilmelder selv.
7

Forældremøderne

Tidligere udsendt inspirationsbilag drøftes.
Princippet om skole/hjemsamarbejde drøftes
- mødernes placering

Der ændres i principperne, således at de passer til de nuværende vilkår.
Det er en god ide at bestyrelsen i fremtiden koordinerer hvad der skal med ud til forældremøderne.
Koordineringen skal ske på sommermødet.
Temaer: læring er alles ansvar
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Forældremøder planlægges med start tidligst kl 16.30.

8

SB valget

Der er valg foråret 2022, men tiltrædelse aug. 2022

En ide er at udarbejde et medie-spot i forbindelse med valget. Der skal findes 3-4 nye medlemmer.
Vi skal vælge for hhv. 2 og 4 år. Fordelingen aftales på konstituerende møde.
Personalesager: Ingen
Evt.:
Anders Jønck afholder 25-års jubilæum d. 24.9. 10.00 – 12.00 i SFO´en.
Trafik-event afholdt af skolebestyrelsen planlægges til onsdag d. 3.11.2021 kl 7.30. Eventen skal sættes
på som et punkt på næste dagsorden.
Til næste møde skal temaet – ”tal pænt” – på dagsorden.
Andre kommende temaer
PLC - Vejledere
Linjefagsdækning
Fraværsstrategien – forslag

Hvem deltager i årsmøde i Skole
og Forældre ?
Repræsentanter i klasserne 2021-2022
0. årgang: Bo Evin Pedersen
1. årgang: Flemming Jørgensen
2. årgang: Karina Møller Hansen
3. årgang: Lisbeth Helene Pærregaard Madsen
4. årgang: Rasmus L.
5. årgang: Lise Stentebjerg-Milandt
6. årgang: Bo Evin Pedersen Karina Møller Hansen
Basen: Flemming Jørgensen
Elevrådet:
Mødedatoer 2021-22:
Møde kl 19.00, evt. formøde kl. 18
28/9
4/10 Fælles med Sakskøbing kl. 18
27/10
2/12 kl.18 - Jul
24/1
22/2
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30/3
28/4
13/6 kl. 18 - Sommer

