Skolebestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde
Mandag d. 17/01 2022 kl. 19.00
Personalerummet Ellekildeskolen
Der er formøde kl. 18 samme sted
Afbud: Karina, Bo, Freja
Til stede: Mariann, Marcus, Lisbeth, Sanne, Lise, Rasmus, Flemming, Jette, Jakob, Stine
Referat: Stine Gajda
Punkter til eventuelt:
1.

5 min.

2.

10 min.

3.

5 min.

Nyt fra elevrådet
Elevrådet mødes ikke grundet Corona.
Der er d.d. et anslået overskud på 4000 kr. i Boden
Sidste nyt
Corona og test
Der bliver delt selvtest ud – de fleste tager imod tilbuddet.
I den kommende periode må vi IKKE dele testkit ud til personer, der har været smittet
inden for de sidste 12 uger.
Testkapaciteten på skolen er sat ned, der bliver testet en gang hver uge.
Vi er ikke hårdt ramt i forhold til antal smittede.
Der kommer nyt om skolebestyrelsesvalget inden næste møde.
Kommunen har lige nu fokus på fravær blandt elever og personale. I forhold til
elevfravær er der nedsat arbejdsgrupper.
I SFO mærker man, at eleverne påvirkes af restriktionerne – man fratager dem en del af
deres frie valg.
Der starter 51 forårsbørn.
SFO personalet har arbejdet med, hvornår man flytter 2. årgang. Det er blevet besluttet
– efter grundig overvejelse – at man i dette år flytter 2. årgang 1. april
Økonomi
Årsresultat 2021
2022 budget
Manglende midler til Børnehaveklassen
Det udsendte overblik viser et underskud på ca. 260.000 kr.- der er efterfølgende
bogført bl.a. refusion fra barselsfonden, derfor viser regnskabet d.d. et underskud på ca.
100.000 kr.
Dette resultat forventes at ligge meget tæt på det endelige resultat.
Budgettet for 2022 er på samlet ca. 20.000.000 kr. Fordelt med ca. 4.600.000 kr. til
SFO og 15.400.000 kr. i skoledelen.
I det kommende budget mangler der tildeling til en børnehaveklasse i 7/12 af året.
Skolebestyrelsen sender et brev til Margit Mikkelsen, der beskriver det problematiske i
dette.
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4.

20 min.

Høringsbeskrivelse og rapporter vedlagt.
Der bedes om svar på en omfordeling af de midler der stilles til rådighed
for skolerne til det specialiserede områder. Basen og visitationer til UC og
Autist.
Nu tildeles 50 % af midlerne ud fra elevtal og 50 % ud fra de
socioøkonomiske.
Der foreslå en vægtning på 25/75. Altså tage mindre hensyn til
skolestørrelse.
Dette betyder at der over 3 år vil ske en mindre forøgelse ( ca. 127000 kr.)
af Ellekildeskolen midler.
Skolen modtager et inklusionstilskud bestemt af elevantal og mors højest fuldførte
uddannelse.
Kommunens samlede betaling til skolernes inklusionspuljer skal omfordeles, der er tale
om en 0-løsning.
Elevrådsrepræsentanten fremhæver værdien af at skolen kan tilbyde en mellemform som
Basen.
Skolebestyrelsen vil sende et høringssvar, der lægger sig op ad MED-udvalget. Det skal
desuden betones:
 at der bør findes en anderledes fordelingsmetode.
 at det kunne være ønskeligt med en formulering af kommunens forventninger til
skolens mellemformer.
 at mors uddannelse ikke har entydig betydning for elevernes kognitive
udfordringer.
 at økonomien i inklusionspuljen ikke modsvarer kommunens børnesyn.
5.

30 min

Kvalitetsrapport 21
Kvalitetsrapport vedlagt og SB skal lave udtalelse til afsnit 4 for
Ellekildeskolen.
Fra BFU
For god ordens skyld vedhæftes også beslutningssag fra det politiske udvalg
i forhold til en tilpasset kvalitetsrapport. Udvalget besluttede følgende:
Der udarbejdes kvalitetsrapport med
nøgletal og skolebestyrelserne inviteres til
at skrive
et par sider hver om visioner for og/eller
om det konkrete arbejde med den gode
skole
samt eventuelle udfordringer til brug for en
fremtidig dialog mellem bestyrelser og
udvalg.
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Ligesom tidligere år, indeholder afsnit 4 en samling af data for hver
folkeskole, hvor der er mulighed for at se en indbyrdes sammenhæng
mellem de forskellige oplysninger for skolen. Det er også i dette afsnit de
enkelte udtalelser fra skolebestyrelser placeres.
Skolebestyrelsen vil gerne arbejde med:
 elevernes trivsel, den må gerne blive endnu bedre. (Tal ordenligt, glade
medarbejdere, PAF, medbestemmelse)
 linjefagsdækning
Udfordringer til fremtidig dialog
 økonomi
 tættere kontakt mellem udvalg og skolebestyrelsen
6.

10 min.

Skolepatrulje uge 5
Har SB mulighed for at hjælpe med patruljen en eller flere dage i uge 5?
Fra https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/skolepatrulje/densureste-uge2022?gclid=EAIaIQobChMIkNnfp8Ga9QIVjtwYCh2sgwAlEAAYASAAEgL
ZhPD_BwE
Den Sureste Uge
Januar og februar plejer at være den koldeste tid på året, og
derfor gennemfører Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring
sammen med landets kommuner og Politiet kampagnen ”Den
Sureste Uge” i uge 5, der skal få flere til at vise skolepatruljerne
den anerkendelse, som de fortjener.
Mulighederne er mange, og initiativet er jeres
Skolepatruljerne gør et meget vigtigt stykke arbejde, når de hver morgen
sørger for at hjælpe de andre elever sikkert over skolevejen. De gør det
frivilligt og uanset vejret - dén indsats skal de anerkendes for i "Den
Sureste Uge".
Vi håber, at så mange som muligt vil forkæle deres lokale skolepatruljer.
Hvordan er helt op til dig selv; sig tak for indsatsen, giv et anerkendende
skulderklap, bag en kage, hold en paraply hvis det regner eller noget helt
femte.
Giv dem det, de fortjener - et smil er nok.
Uge 5 2022 bliver Den Sureste Uge.

Skolebestyrelsen hjælper gerne – 7.45 – 8.00
Rasmus – mandag, onsdag, torsdag, fredag
Lise – onsdag
Karina – onsdag
Flemming – fredag
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7.

Sakskøbing samarbejdet
Personalemøde
Brev til 6. årgang
Der er udsendt info-brev vedr. klassedannelse til 6. årgang på begge skoler.
Det fælles personalemøde, der skulle afholdes 8.2.22, er foreløbigt udsat. Forventes
afholdt inden 1.4.22
Det er indskrevet i forståelsespapiret mellem skolerne, at et par tidligere Ellekilde-elever
kommer forbi inden sommerferien, for at informere om overgangen mellem skolerne
8.

Årsberetning
Brainstorm på årsberetning
Tænkt overform og indhold til årets beretning
Lise spørger Freja, om hun vil deltage i udarbejdelsen af en årsberetning på video - i
lighed med sidste år.
Årsberetningen skal også sætte lidt fokus på det kommende valg til skolebestyrelsen.
Evt.

Personalesager:

Næste gang:
Fraværsstrategi
SB valg
Tal ordentligt

Repræsentanter i klasserne 2021-2022
0. årgang
1. årgang

Bo Evin Pedersen
Flemming Jørgensen

2. årgang
3. årgang

Karina Møller Hansen
Lisbeth Helene Pærregaard
Madsen
Rasmus Laurentzius
Lise Stentebjerg-Milandt
Bo Evin Pedersen /
Karina Møller Hansen
Flemming Jørgensen

4. årgang
5. årgang
6. årgang
Basen

Mødedatoer 2021-22:
Møde kl 19.00, evt. formøde kl 18
28/9
27/10
2/12 kl.18 - Jul
24/1
22/2
30/3
28/4
13/6 kl. 18 - Sommer
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Elevrådet

Andre kommende temaer
PLC - Vejledere
Linjefagsdækning
Fraværsstrategien – forslag

