Skolebestyrelsen

Dagsorden bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 22/02 2022 kl. 19.00
Personalerummet Ellekildeskolen
Der er formøde kl. 18 samme sted
Afbud: Rasmus Laurentzius, Lise Stentebjerg-Milandt, Bo Evin Pedersen
Til stede: Sanne Jørgensen, Lisbeth Pærregaard Madsen, Karina M. Hansen, Flemming
Jørgensen, Jakob Martinsen, Mariann Stidsen, Jette Holm, Freja Frost, Markus
Christensen
Referat: Stine Gajda
Punkter til eventuelt:
1.

5 min.

Nyt fra elevrådet
Der har ikke været afholdt møde.
Sidste nyt
Corona og test
Den sureste uge
Corona: Der testes ikke længere på skolen, men vi udleverer fortsat selvtest efter behov.
Vi er tilbage i en hverdag uden restriktioner - Det gælder både ind i huset og ud af huset.
2.

10 min.

Tak for hjælpen til bestyrelsen i ”den sureste uge”.
Vi arbejder på at få et UC-center i vest sammen med Sakskøbing skole. Begrundelsen er
både børnesyn, de kompetencer der i forvejen findes på skolen, og samarbejdet med
Sakskøbing
På Ellekildeskolen er der planer om at oprette et UC fra 0. – 6. klasse. Start formentlig
omkring 1.8.2022.
Der er igangsat et arbejde med indretning af BOX 1 og BOX 2.
Torsdag aften d. 24/2-2022 er der forældremøde for de kommende skolebørn – forårs
SFO-børnene. Der starter 50 børn.
3.

5 min.

Økonomi
Herunder svar fra forvaltning om BHK
Budgetopfølgning 1 blev gennemgået. Der er kommet 25.000 kr. til SFO, pengene skal
bruges til bøger og kommer fra Bog-glad puljen fra kulturministeriet – og er søgt i
samarbejde med hovedbiblioteket.
I forhold til finansiering af BHK er der endnu ikke kommet et officielt svar til
bestyrelsen. Men det korte uofficielle svar er – Nej der er ikke nogen form for
finansiering af børnehaveklassen – men forvaltningen arbejder på at finde en ny løsning.
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4.

20 min.

Ordensreglement
Brugen af smart Watch
Der er på et indskolingsmøde drøftet brugen af smart Watch i skolen. De kan bruges på
samme vis som en telefon.
Det er et ønske fra personalet, at vi minimerer adgangen til disse ure i skoletiden.
Karina opfordrer til, at vi, inden der træffes en beslutning, indhenter erfaringer og viden
fra andre skoler, organisationer og andre, der ved noget om sagen.
Elevrådet kan også inddrages i problemstillingen.
Der indsamles viden om omfang, muligheder, andres erfaringer og de teknologiske
muligheder til næste møde.
5.

30 min

SB valg
Tidsplanen i forhold til skolebestyrelsesvalget blev fremlagt.
Lise og Freja arbejder på en digital årsberetning.
Valget nævnes på forældremødet for forårsbørnene.
Der er planlagt valgmøde omkring d. 24. marts.
I tilfælde af kampvalg er der indkøbt et IT-system til at administrere valghandlingen.
For at øge opmærksomheden på bestyrelsens arbejde linkes der fremover til referaterne
der ligger på skolens hjemmeside.
6.

10 min.

Fraværsstrategi
Vedlagt og en case drøftes
Der blev arbejdet med casen, hvor vinkler og tilgange blev drøftet.
Overordnet handler det om relationer og normalitetsbegreb.
7.

Timeplan – kommende års timeplan.
SJ påpeger at der er et meget lavt timetal i kristendom.
JH påpeger de manglende timer i N/T og H/D
Timeplanen er godkendt af skolebestyrelsen.
8.

Intet nyt
Evt.

Sakskøbing samarbejdet

Skolebestyrelsen

Legepatruljen kommer med ønsker.
Freja udtrykker taknemmelighed over, at hun har fået kopier af de bøger, de skal have
efter sommerferien.
Personalesager: T.o.
EA – stopper pr 1.3.2022. Der ansættes ikke umiddelbart en afløser, vi skal vente til efter
fordelingen på Nr. Vedby-mødet.
SD vender tilbage pr 22.3.2022 – hun får hovedsagligt understøttende undervisning på
hhv. 3., 4. og 6. årgang. Efterfølgende indgår hun i den normale fagfordeling.
Næste gang: Trafiksikkerhed.

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
Elevrådet

Andre kommende temaer
PLC - Vejledere
Linjefagsdækning

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

