
 
 
 
 

 
  Skolebestyrelsen     

Dagsorden Skolebestyrelsen 

Tirsdag d. 23/8 2022 kl. 19.00 / formøde kl 18 
Personalerummet Ellekildeskolen 
 
Afbud: Katrine Wriedt, Mariann Stidsen, Mette Hansen 
 
Uden afbud:  
Til stede: Tine Hasgaard, Laura Bjørstrup, Dennis Stentebjerg-Czucba, Lise Stentebjerg, 
Jakob Martinsen, Rasmus Laurentzius, Charly Bjørnskov, Janni Buxbom, Mette 
Østergaard, Janni Aarhaug, Sanne Jørgensen, Stine Gajda 
 
Referat: Stine Gajda 
 
Navneskilte på alle. 
 
Punkter til eventuelt:  
Sundhedsplejerske 
Svømning 
 
1. 5 min. Nyt fra elevrådet 

 Elevrådet har første møde torsdag d. 25.8.22. 

 Det forventes at boden åbnes snarest derefter. 
 
2. 20 min. Sidste nyt  
Årets start 

 Præsentationsrunde. 

 Formanden og JM mødes ca. en uge inden møderne for at udarbejde 
dagsorden. Ønsker man punkter på dagsorden, skal de fremsendes mindst en 
uge før. 

 Kathrine Wriedt udtræder af bestyrelsen, skrives i stedet for ind som suppleant. 

 Rolig og god start på skoleåre 
 

UC start 

 UC er startet – de er kommet godt i gang. 
 
Timeløse fag – fra vores trafikdrøftelse 

 Personalet er i gang med at udarbejde en kanon for hvert af de timeløse fag. 
 
Foto af ny SB til hjemmesiden 

 Der tages billeder til skolens hjemmeside 
 
Klasserepræsentanter 

 Se nederst 
 
Rengøring 
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 Der er ikke tilfredshed med standarden af rengøringen. Der er sendt skrivelse til 
administrationen, hvor frustrationerne og den manglende rengøring beskrives. 
Det er et ønske, at skolerne fremover kommer med når der skal forhandles 
kontrakt. 
JM undersøger, hvad kontrakten siger om rengøring af børnenes garderober. 

 
Opus! 

 Det var en fejl, at der blev indhentet børne- og straffeattest.  
 
Kurser 

 I det kommende år starter flere personaler på uddannelse.  
1 bevægelsesvejleder 
2 praktikvejleder 
1 læsevejleder 

 
SFO 

 SFO’en er kommet godt i gang.  

 Opslag i sommerferien – kan de sendes til de tilmeldte børn 
 
3. 15 min. Økonomi 
Vedlagt 

 Lige nu tegner der sig et årsresultat der viser et overskud på ca. 100.000 kr.  

 UC forventes i år at generere et underskud på ca. 150.000 kr. – dette beløb er ikke 
indregnet i det ovenstående overskud. 

 
4. 10 min.  Introduktion til SB arbejdet / Ellekilde / Generelt 
En generel orientering om bestyrelsens arbejde og muligheder 

 Der kan altid sendes punkter til kommende dagsorden. 

 Der afholdes formøde for de forældrevalgte. 

 Der arbejdes ud fra et helikopterperspektiv – ikke ud fra egne børn. 

 Elevrepræsentanterne deltager ikke ved behandling af personsager. 

 Medlemmer kan kun referere, hvad de selv har udtalt. 

 Dagsorden og referater sendes direkte til medlemmerne på mail. 

 Referater deles på skolens hjemmeside og vedhæftes Ugenyt. 

 Bestyrelsen udarbejder principper, strategier og høringssvar.  

 Bestyrelsen har tilsyn med undervisning, materialer o.lign.. Tilsynet gennemføres 
jævnt over hele året. 

 Der er et konstruktivt samarbejde med Sakskøbing Skole og deres bestyrelse. 

 Der er tradition for en positivt samarbejde i bestyrelsen. 
 
5. 10 min Opstart på gennemgang af principper på Ellekildeskolen 
Principper vedlagt ( behøves ikke at være læst inden dette møde) 
forslag til proces: 
Vi tager 3 principper med til hvert møde, drøftes inden på formøde. 
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På næste møde arbejdes der med: 

 Mobilpolitik 

 Lejrskole/Hyttetur 

 Kostpolitik 
 
6. 10 min. Høring 
Den overordnede plan for udviklingen af Guldborgsund Kommune de næste fire år - 
Planstrategien - er nu sendt i høring. Et samlet byråd har udarbejdet strategien, der 
tager udgangspunkt i den politiske aftale, der blev udarbejdet i forbindelse med 
konstitueringen, og byrådets strategiseminar i starten af marts måned. Planstrategien er 
"overlæggeren" til de enkelte udvalgs udvalgsstrategier, herunder Børn og 
Skoleudvalgets udvalgsstrategi som I har givet input til. 
 
Høringsperioden løber frem til den 2. september 2022. I kan læse mere og sende 
høringssvar ind via dette link:  
https://www.guldborgsund.dk/politik/byraad-og-udvalg/byraadet-2022-25-strategisk-
retning#planstrategi-i-hoering-e8 
 

 Der udarbejdes et høringsforslag, der siger: ”vi glæder til at se, hvordan de vil 
sikre, at de fremragende mål udmøntes” 

 
7. 15 min. Overgange 
Fokus: 
Overgange til Sakskøbing, fra dagtilbud, fra 0. til 1. årgang, ved personaleskift. 

 Fra dagtilbud til skolen: 
- Indskrivningsmødet var rigtig godt, børnene var inddraget og drop-in fungerede 
godt.  
- Plakater med invitation til indskrivningsmødet ophænges i børnehaverne. Vi 
opfordrer børnehaverne til at uddele invitationen, og undersøger om der kan 
udarbejdes en fælles for skolerne i Sakskøbing. 
- Der afholdes forældremøde i daginstitutionerne, hvor begge skoler deltager. 
- Besøg af forårs-pædagoger i børnehaverne og af børnene i SFO 

 

 Fra 0. – 1. årgang 
- Grundig overlevering mellem lærerene, både på det faglige og sociale område. 
- Det er et ønske, at de kommende lærere deltager i en lille del af undervisningen i 
0. klasse. 
- Der overleveres også materialer og testresultater. 
- Andre steder bruges der ekstra ressourcer – kommende lærere – i en kortere 
periode. 
- Der er et positivt og tæt samarbejde mellem afleverende og modtagende lærere – 
hele skoleåret igennem, det tydeliggøres af ledelsen. 
- Der kan sættes fokus på overgangen, og dermed udvikle det vi gør til noget 
endnu bedre. 
 

 Punktet gentages på næste møde. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.guldborgsund.dk%2Fpolitik%2Fbyraad-og-udvalg%2Fbyraadet-2022-25-strategisk-retning%23planstrategi-i-hoering-e8&data=05%7C01%7Cjm%40guldborgsund.dk%7C0c44e80479314ca0f05108da59befc0c%7C237bb9cd925c41fcaa3b71395d0ab97b%7C0%7C0%7C637920974045185125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x%2BYAyy5HIB5HBYeHBiVE3g%2BYDAHaYMUtMB66Gk9l%2BDM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.guldborgsund.dk%2Fpolitik%2Fbyraad-og-udvalg%2Fbyraadet-2022-25-strategisk-retning%23planstrategi-i-hoering-e8&data=05%7C01%7Cjm%40guldborgsund.dk%7C0c44e80479314ca0f05108da59befc0c%7C237bb9cd925c41fcaa3b71395d0ab97b%7C0%7C0%7C637920974045185125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x%2BYAyy5HIB5HBYeHBiVE3g%2BYDAHaYMUtMB66Gk9l%2BDM%3D&reserved=0
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8. 15 min. Trafik omkring skolen 
Er det fortsat et fokuspunkt, og skal vi fortsætte vores arrangementer? 

 Der mangler lys på fodgængerfeltet. 

 Der undersøges om der kan lægges asfalt på opkørsel til pladsen og p-pladsen 
foran Hal B.  

 Kan folderen om trafik moderniseres.  
- Der er forslag om en konkurrence på bagsiden.  
- Reflekser, kan vi finde reflekser 
- Cykelhjelm 

 Kan kummerne rykkes en meter eller to bagud? Det giver bedre plads til 
skolepatruljen 

 Kan handicap-parkeringen udvides til VIP-UC parkering. 

 Trafikarrangement planlægges på næste møde. 

 Der udarbejdes et udkast til ny folder inden næste møde 
 
9. 10 min Sakskøbing samarbejdet 
Plan fremlægges 

 Udsættes 
 
Evt. 

 Svømning – Er der mange piger, der ikke deltager i svømningen. Vi undersøger 
det hos svømmelærerne. 
I dette og næste skoleår har vi svømning på 3., 4., og 5. årgang. Derefter er det 3. 
og 4. årgang 

 

 Sundhedsplejersken – der er mange elever, der ikke har mødt sundhedsplejersken 
af mange forskellige årsager. 

 
Personalesager:  

T.o. 
 
Janni deltager fra bestyrelsen til de kommende ansættelsessamtaler 

 

Næste gang:  

Repræsentanter i klasserne 2022-23 
 

 Mødedatoer 2022-23:  
Møde kl 19.00, evt. formøde kl 18 

0. årgang Mette Hansen, Charly, Tine, 
Dennis 

 23/8 

1. årgang Laura  1/9 Introkursus 

27/9 

2. årgang  Janni  26/10 
3. årgang Mette Ø, Tine, Dennis  29/11 Juletræsfest 
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4. årgang Rasmus  5/12 med Sakskøbing skole kl 18 
5. årgang Rasmus  23/1 
6. årgang 
 

Lise, Dennis  28/2 

Basen Laura  29/3 

UC Tine   27/4 med Sakskøbing skole 
Elevrådet Stine Gajda  8/6 kl 18 

 

Andre kommende temaer  
PLC - Vejledere  
Linjefagsdækning  

Til næste møde - Indeklima 

 


