
 
 
 
 

 
  Skolebestyrelsen     

Bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 31/08 2021 kl. 19.00 
Personalerummet Ellekildeskolen 
Der er formøde kl. 18 samme sted 
 
 

Afbud: Karina Møller Hansen, Lisbeth Helene Pærregaard Madsen, Sanne Jørgensen, Bo 
Evin Pedersen 
 
Til stede: Flemming Jørgensen, Lise Stentebjerg-Milandt, Rasmus Laurentzius, Jette 
holm, Markus Christensen, Freja Frost, Mariann Stidsen, Jakob Martinsen, Stine Gajda 
 
Referat: Stine Gajda 
 
Punkter til eventuelt: Julehygge 
 
1. 5 min. Nyt fra elevrådet 
Der er planer om en fælles aktivitetsdag for alle 6. – 9. klasse i Guldborgsund Kommune. 
Der arbejdes med at få boden i gang. 
Elevrådet vil gerne fokusere på mere ro i aulaen, og bedre ”hyggefaciliteter” 
 
 
2. 10 

min. 
Nyt fra skolen 
- tal pænt 
- trafikdag 
 

 
Der er stadig gang i tal pænt, mest som små indslag/aktiviteter mm. 

 Der er oprettet en taknemmelighedsvæg i Aulaen 

 Der planlægges et fælles kunstværk – udarbejdet af alle elever. 
 
Folderen til trafikdagen er klar til produktion, der er bestilt morgenbrød. Vi bestiller 
reflekser – evt. med sponsorer. Dagen flyttes til d. 11.11. 
 
Der arbejdes med indretning af Box 1 og 2 – der er udarbejdet et foreløbigt udkast. 
 
Vi har Marvan i jobafprøvning på biblioteket – Han rydder op på biblioteket og sætter 
bøger på plads. 
I personalerummet har vi Kate i jobprøvning – hun sørger for oprydning mm.  
 
Indskrivningsarrangement for skolestarterne afholdes mandag d. 1.11. – som et åbent 
hus arrangement. Det skulle gerne komme i avisen, på facebook, og som et brev i E-boks 
til forældre med børn, der bor i skoledistriktet.  
Alle er velkomne – også interesserede uden for skoledistriktet. 
 

http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=50
http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=41
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=49
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Juletræsfesten er aflyst – Corona hensyn. 
 
Life – Naturvidenskabsforløb i 6. klasse. Info er sendt til den lokale presse. 
 
 
3. 5 min. Økonomi 
 
Der er tilført flere midler til skolen, som konsekvens af en ekstra børnehaveklasse. SFO 
er beskåret, som følge af et faldende børnetal. 
 
Der tegner sig et underskud i indeværende år på 200.000 – 300.000 kr. 
 
 
4. 10 

min. 
Opfølgning på vores fællesmøde med Sakskøbing skole 

 
Der har ikke været møde med Sakskøbing Skole siden fællesmødet. 
 
Det var en god aften, med en uformel start og efterfølgende gode gruppesamtaler.  
Det bliver nævnt i byen, at det er positivt, at der er et samarbejde i gang. 
 
 
5. 30 

min. 
Tema: Dalende elevtal i SFO, og initiativer på den baggrund 
- SFO fokuspunkter, og indsatser 

 
Alle SFO´er oplever et faldende elevtal. Samtidig påvirker det også søgningen, at den 
sidste skolebus kører kl 14.15 
 
SFO har fokus på at tiltrække nye børn – også blandt dem, der har meldt sig ud. 

- Ugeplaner i stor størrelse, Facebook, forældremøder mm. 
Det skal helst være den spændende hverdag, der tiltrækker børnene. 
 
Der satses også på indskrivningsarrangementet for de kommende skolebørn. 
 
Der har været afholdt børnemøde, hvor eleverne bidrager med ideer til aktiviteter 
 
Samtidig søges der inspiration i forældregruppen til nye tiltag. 
 
Input fra bestyrelsen: 

- Overgangen fra Kilden til Saxo – måske sker det for tidligt og nogle stopper nå 
vennerne stopper. 

- Der skal være aktiviteter, som eleverne synes, er spændende. 
- Spred ugeplanen på Facebook 
- Dokumenter på Facebook og Aula at tingene er sket. 
- Spred reklame for SFO til morgensang. 
- Bestyrelsen kan gå ind i arbejdet med at få en ekstra busafgang. 
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- Måske kan der afholdes børnemøder i klaserne – også med de elever, der ikke er 
tilmeldt SFO. 

 
 
 
 
Evt. 
 
Julehygge – 2.12. kl 18. – kort møde derefter spisning. 

- Hvem vil lægge hus til? – Meld tilbage til Jakob senest d. 15.11. 
- Muntre indslag er velkomne 
- Jakob og Lise bestiller mad 

 
Nyhedsbrev – trafikdag, lys på cyklerne, tal pænt, samarbejde med Sakskøbing mm. 
 
Infoskærmen fungerer fint, men hænger ikke optimalt. 
 
Jette takkede på personalets vegne for hilsenen på personalets dag. Det skabte glæde. 
 
Personalesager: 
 
 
 

 

Repræsentanter i klasserne 2021-2022 
 

 Mødedatoer 2021-22:  
Møde kl 19.00, evt. formøde kl 18 

0. årgang Bo Evin Pedersen  28/9 
1. årgang Flemming Jørgensen  27/10 

2. årgang  Karina Møller Hansen  2/12 kl.18 - Jul 
3. årgang Lisbeth Helene Pærregaard 

Madsen 
 24/1 

4. årgang Rasmus Laurentzius  22/2 
5. årgang Lise Stentebjerg-Milandt  30/3 
6. årgang 
 

Bo Evin Pedersen / 
Karina Møller Hansen 

 28/4 
 

Basen Flemming Jørgensen  13/6 kl. 18 - Sommer 
Elevrådet    

 

 
Andre kommende temaer  
PLC - Vejledere  
Linjefagsdækning  
Fraværsstrategien – forslag 

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=50
http://www.ellekildeskolen.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=49
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