Skolebestyrelsen

Referat bestyrelsesmøde
Mandag d. 25/04 2022 kl. 19.00
Personalerummet Ellekildeskolen
Afbud: Karina Møller Hansen, Bo Evin Pedersen, Markus Christensen.
Uden afbud: Flemming Jørgensen,
Til stede: Mariann Stidsen, Jakob Martinsen, Jette Holm, Freja Frost, Lisbeth Pærregård
Madsen, Lise Stentebjerg-Milandt, Rasmus Laurentzius, Sanne Jørgensen, Stine Gajda
Referat: Stine Gajda
Punkter til eventuelt: Ingen punkter.
Nyt fra elevrådet
Markus og Freja har deltaget i fælleselevrådsmøde. Der vil i den kommende periode
være fokus på trivsel/tal ordenligt i fælleselevrådet.
1.

5 min.

På Ellekildeskolen er de yngste klasser stadig udfordret i forhold til deres sprog. Det går
bedre blandt de ældre elever.
2.

10 min.

Sidste nyt
På 5. årgang har der været fokus på trivsel og samvær. Der har været besøg fra konsulent
Mette Nordahl og klasserne skal på hyttetur.
Vi er ved at udarbejde en liste over ønsker på indvendig vedligeholdelse.
 Maling af klasser
 Istandsættelse af indgangspartier
Read-IT – projekt finansieret af Novo nordisk for kommende 1. og 2. årgang. Projektet
handler om læsning hjemme.
BRN og KH fratræder fredag d. 29.4. Der er ansat vikar til en del af KH´s timer.
Legepladsen er efter corona ”sat fri”. Der er ikke længere nogen form for inddeling.
UC starter d. 1.8.22. Lige nu er der to elever og to medarbejdere.
3.

5 min.

Økonomi
Overblik gennemgået.
De penge, der har været placeret på en central konto, er omposteret til skolens konto.
Det samme gælder de udgifter, der er blevet bogført på den centrale konto. Derfor er der
bogført ekstra på løn.
På drift er der betalt for en elev på UC samt en lejrskole.
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4.

30 min.

Kommende skolebestyrelse
 Hvordan overdrager vi bedst til den nye bestyrelse?
 OBS punkter
 Evaluering af nuværende periode

Evaluering:
 Tematiserede møder har været spændende og meget givende.
 Formøder har formentlig afkortet møderne.
 Eleverne får taletid og ”plads”.
 Positivt at bestyrelsen bakker op om skolen.
 Vi skal huske at notere divergerende holdninger i referaterne.
 Positivt med ”levende” beretninger.
 Vigtigt at bestyrelsen vælger fokuspunkter. Det giver mere engagement.
Vi skal undersøge om der kan lægges et link/widget fra aula til skolens hjemmeside
(principperne).
Til den nye bestyrelse:
 Tematiserede møder.
 Fokuspunkter, så bestyrelsen ikke skal nå alt på en gang.
 Bevar det gode forhold til elevrådet.
 Overvej formøder.
 Er tidspunktet rigtigt?
5.

10 min

Solpolitik
Skolens solpolitik skal gennemgås.
Der står intet om, at personalet skal smøre eleverne i solcreme. Det skal eleverne selv
klare.
Det undersøges om UV-indeks kan komme på infoskærmen – automatisk.
Overskriften ændres fra solpolitik til solprincip.
Linjerne om at formidle indeks til andre slettes.
Desuden rettes til UV-indeks 3 eller derover.
Princippet gennemlæses og tilrettes.
6.

20 min.

Trafiksikkerhed
Bestyrelsen skal tilse at undervisningen omkring trafiksikkerhed
overholdes.
Vi har
 gå-prøve på 0. årgang
 cyklistprøve på 5. årgang
Punkt fra sidst
Skolens trafikundervisning er lige nu båret af tilfældighed baseret på personer.
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Derfor har JM udarbejdet et første bud på en ”Sikker trafik kanon”
I forlængelse af det, er der også planlagt kanon inden for ”uddannelse og job” og
”sundhed og seksualvejledning”.
7.

10 min

8.

10 min

SB valg – t.o.
Der er valg 10 personer til den kommende skolebestyrelse. Det er først i slutningen af
maj, at valget er endeligt.
Sakskøbing samarbejdet
Der er gang i overdragelse af 6. klasse til Sakskøbing Skole
Der arbejdes med UC-Vest – økonomi, personale, indretning osv.
Basens elever i 5. og 6. årgang skal besøge Sakskøbing Skole onsdag d. 27.4. kl 10 – 11.45
Evt.
Intet
Personalesager:
De ledige stillinger bliver slået op, både i skolens eget opslag og i et fælles kommunalt
opslag.
Næste gang:
Repræsentanter i klasserne 2021-2022
0. årgang
1. årgang

Bo Evin Pedersen
Flemming Jørgensen

2. årgang
3. årgang

Basen

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

Elevrådet

Freja Frost, Markus Christensen

4. årgang
5. årgang
6. årgang

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
25/4
15/6 kl. 18 – Sommer med ny
bestyrelse

