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                                             Dagsorden skolebestyrelsesmøde 

Dato: tirsdag d. 28/09 2021 kl. 19.00 
Personalerummet Ellekildeskolen 

Der er formøde kl. 18 samme sted 
 

Afbud:  Mariann Stidsen 

Uden afbud: Bo Pedersen 

Til stede:  Flemming Jørgensen, Lise Stentebjerg-Milandt, Karina Møller Hansen, Rasmus Laurentzius, 

Lisbeth Helene Pærregaard Madsen, Jette Holm, Sanne J, Jakob Martinsen, Markus Christensen, Freja 

Frost, Stine Gajda. 

Referent: Stine Gajda 

Punkter til eventuelt: Lærerens dag (JH), Håndvask i morgen SFO (Lisbeth) 

1 Nyt fra 

elevrådet 

5 min. 

Velkommen til Freja, formand 6.a og Markus næstformand Basen 
 

Markus og Freja præsenterede strukturen i årets elevråd, hvor der fungerer to råd 0. – 2. klasse og 3. – 
6. klasse, samt deres ideer til emner, der kan arbejdes med i det kommende skoleår. 

 Boden 

 Små mål til bl.a. basket-banen 
 Skabe til opbevaring af eleverne værdier. 

 Streger på gulvet til morgensang. 
 

Freja og Markus har været til fælles-elevrådsmøde, der arbejdes i det regi på en fælles aktivitetsdag. 

 

2 Nyt fra 

skolen 

15 min. 

Sidste nyt  
 
 
 

 Der er fuld gang i ansættelsesproceduren af en støttepædagog. 
 Der er gang i planlægningen af indskrivningsarrangement for de kommende skolebørn. 
 Frugtfestivallen var igen i år en stor succes. 
 JM og børnehaveklasselærerne har været på besøg i børnehaverne sammen med Sakskøbing 

Skole – det var en positiv oplevelse med god respons fra forældrene. 
 Til morgensang er der dagligt valgt et ”dagens ord” - Det sætter fokus på tal pænt. 

 Der bliver dagligt spillet musik i Aulaen efter morgensang. Det giver en god ro i hele bygningen. 
 3. Årgang har været på besøg på atletikstadion i Maribo. 

  

 

3 Økonomi 

10. min 

 

Oversigten viser dd. et beregnet resultat på ca. 20.400.000 kr. Det betyder et forventet underskud på 
ca 400.000 kr. 
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Der er ingen poster, der kræver særlig uddybning. 
Vi har fået en særtildeling fra kommunen i forhold til de 2 børnehaveklasser. Tildelingen optræder først 
på næste budgetopfølgning.. 

 

4 Tal pænt 
 
15 min 

Fra sidste møde: 
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. 
 
PAF kan bruges 
Aftaler i klasserne 
Dagligt ”blik” på tonen 
Morgensang 

Reaktion ved gode og mindre gode episoder  

På sidste personalemøde har personalet set på skolens værdier udarbejdet i 2008. Det giver 
mening at genbesøge dem, for at se om de fortsat er aktuelle, og hvordan de taler ind i 
projektet ”tal pænt”. 
 
Markus fremhæver at PAF kan bruges. 

 
Freja fremhæver, at ideen med de gode ord. Samtidig forslår hun, at vi bruger morgensang til 
at opfordre eleverne til at sig to gode ting til hinanden. 
 
Flemming er glad for at høre, at input fra sidste møde er sat i gang – til morgensang.  
 

Der arbejdes med forskellige ideer. F.eks. plakater, facebookopslag 

 
På kommende møder følges der op på punktet under nyt fra skolen 

 

 
 

5 Princip  

om 

skole/ 

hjemsamarbejdet 

 

25 min 

Sidste mødes drøftelse ønskes genoptaget for at en præcisering af 
princippets indhold. 
Fra sidste møde: 
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. 
 

Forældremøder planlægges med start tidligst kl 16.30. 

Der har været uklarhed om tolkningen af aftalepapiret i forhold til skole/hjem-

samarbejde. 

Der er enighed om følgende formuleringer: 
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Der afholdes et forældremøde på hver årgang hvert skoleår.  Yderligere forældremøder 

skal aftales med skolens ledelse og kan afholdes efter konkret vurdering. 

Ved yderligere samtaler tilføjes: 

Der udarbejdes et fælles referat, som deles mellem til alle deltagere og journaliseres af 

skolens administration. 

Der rettes så Aula er den primære informationskanal. 

 

 

6 Sakskøbing 

samarbejdet 

 

20 min. 

 

Der har været afholdt fælles PLC møde. 
Der arbejdes med yderligere møder i løbet af året. 
Et forventningsark er under udarbejdelse. 
Fælles møde mellem de to bestyrelser 4/10 kl.18.00 
Fælles formandsmøde 

Lise gennemgik dagsorden til det fælles skolebestyrelsesmøde d. 4.10. 2021 

Der har siden sidst været afholdt et fælles PLC. Der skal bl.a. udarbejdes mere 
ensartede skemaer til klassekonferencer. Der blev desuden talt om muligheden for at 

afholde fælles arrangementer. 
    

 
 

7 Trafik 

10 min. 

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. 
 

På dagen skal der bruges 

Trafikfoldere, morgenbrød, cykellygter, reflekser 

Kontoret bestiller morgenbrød - i lighed med sidste gang. 

Kontoret trykker foldere 

Karina har skaffet cykellygter 

Kontoret undersøger muligheden for at skaffe reflekser. 

Fra bestyrelsen deltager: 

Rasmus, Flemming, Lise, Karina 
    

 
 
 

Evt. 
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Hvordan kommer børnene ind om morgenen – der er forskellig procedurer alt efter, hvem der åbner. 

Nogle dage venter børnene udenfor mens der bliver vasket eller sprittet hænder. Spørgsmålet tages med 
til SFO. 
 
Lærerens dag – 5.10. – skal det fejres i år. Bestyrelsen planlægger et ”indslag”. 
 
El-løbehjul på skolen – er ikke aktuelt på Ellekildeskolen, da man skal være 15 år for at løbe på dem. 

Derfor er det ikke aktuelt hos os. Det nævnes i et kommende nyhedsbrev. 
 
Der er udfordringer i forhold til busholdepladsen. Når de holder ind, spærrer de vejen, således at bilister 
skal overskride dobbelt optrukket linjer. 
 
 

 

E.v.t. næste møde. 
SFO/Saxo? 

 
 

 
Personalesager: 
 

 
 
 
Andre kommende temaer  
PLC - Vejledere  
Linjefagsdækning  

Fraværsstrategien – forslag 
 

 
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:  

 

 

 

 

 

http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=41
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=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
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Mødedatoer 2021-22: 

Møde kl 19.00, evt. formøde kl 18 

27/10 

2/12 kl.18 - Jul 

24/1 

22/2 

30/3 

28/4 

13/6 kl. 18 - Sommer 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


