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Referat Skolebestyrelsen 

Tirsdag d. 27/9 2022 kl. 19.00  
 
Personalerummet Ellekildeskolen 
 
Afbud: Simone, Rose Mette Østergaard, Rasmus Laurentzius 
 
Uden afbud:  
 
Til stede: Tine Hasgaard, Laura Bjørstrup, Dennis Stentebjerg-Czucba, Lise Stentebjerg, 
Jakob Martinsen, Charly Bjørnskov, Janni Buxbom, Janni Aarhaug, Sanne Jørgensen, 
Stine Gajda, Mariann Stidsen, Mette Hansen 
 
Referat: Stine Gajda 
 
Punkter til eventuelt:  
Trivsel for trivselsrådene. 
 
1. 5 min. Nyt fra elevrådet 
Formand og næstformand er på Bornholm 
Der har været afholdt to møder, de er godt i gang – fokus på trivsel og ro i klasserne. 
Formand og næstformand har deltaget i Fælleselevråd Guldborgsund. 
 
2. 20 min. Sidste nyt  

 Fra sidste møde: Sundhedsplejerske ser 0.-1. og 4. årgang. Der er vægt/højde 
projekter på 1.-2. årgang. 

 

 Træer langs åen fældes – Skovbyholm kommer snarest. 
 

 Der er fortsat udfordringer med depotplads. Teknik og miljø vil ikke finde plads 
til os. Deres bedste løsning er en stor container foran skolen. 
 

 Der tages billeder til skolens hjemmeside. 
 

 Fra sidste møde: TM (Teknik og miljø) oplyser: alle tømte garderober tørres af 
om fredagen. 
 

 Der har været afholdt orienteringsmøde vedr. forholdsordre i forhold til 
skoleskyderi. 
 

 Torsdag er der temadag for personalet vedr. samarbejdet omkring udsatte børn 
og unge. 
 

 På frugtfestivallen blev der udleveret ca. 3000 glas nypresset æblemost. 
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 MS er sammen med BUPL og KL i gang med et projekt der skal kortlægge 
hvordan man kan rekruttere og fastholde personale. 

 
3. 15 min. Økonomi  

Sendes separat 
Forventet årsresultat: Et underskud på omkring 150.000 kr. 
 
Vi skal på nuværende tidspunkt ikke afregne for de øgede udgifter til hhv. el og varme. 
Vi er derimod pålagt at finde besparelser på begge dele, sker det ikke kan der måske 
komme en regning. 
 
 
4. 10 min.  Evaluering af SB kursus 
Intentionen omkring kurset var rigtig god – udførslen var tilsvarende ringe. 
Et webinar kunne have gjort det samme. 
Det kunne være en ide med tid til arbejde på tværs af bestyrelserne. 
 
5. 10 min Opstart på gennemgang af principper på Ellekildeskolen 

Vedlagt 

 Mobilpolitik 
Politikken er ganske ny, og den fungerer de fleste steder efter hensigten.  
I SFO må de ældste bruge deres telefoner om morgenen. 
Ændringer tilføjes – og godkendes ved næste møde. 
 

 Lejrskole/Hyttetur 
Der er enkelte ændringer til den nuværende princip – rettet og godkendes ved 
næse møde. 
 

 Kostpolitik (meget gammel udgave) Skal vi have en ny? 
Det undersøges bl.a. i lærergruppen, om der fortsat er behov for en kostpolitik. 
Skal det også dække hjemkundskab? Bl.a. i forbindelse med allergier. 
Der arbejdes med denne politik på næste møde. 
 

 Indledende drøftelse om Meddelelsesbogen ( elevplanens afløser) 
”Intentionen med meddelelsesbogen som værktøj er, at den tilpasses skolens 
lokale praksis og understøtter det pædagogiske arbejde med elevens udvikling 
og dialogen mellem elev, forældre og skole uden at være et bureaukratisk tungt 
værktøj.”  
 
Formativ evaluering (handlingsorienteret), med et afsæt i et ressourcesyn.  
- Giv eleven en oplevelse af mestring 
- Bidrage til, at eleven får øje på egne ressourcer, og inddrag elevens perspektiv 
- Arbejd fællesskabende med elevens ressourcer 
- Få væsentlige punkter, med fremadrettet fokus. Ikke bagud skuende. 
- Løbende dialog mellem skole og hjem, i samspil med samtaler og beskeder i 
aula.  



 
 
 
 

 
  Skolebestyrelsen     

- Inddragelse af elev og forældreperspektiv. 
 

JM gennemgik Meebooks udgave af meddelelsesbogen set fra medarbejderens login, 
intentionen bag meddelelsesbogen (se ovenstående), samt de første overvejelser over, 
hvordan vi kan bruge det. Ledelsen udarbejder et oplæg til et princip, der fremlægges 
næste gang. 
 
Det kan være forvirrende for nogle brugere, at det hedder meddelelsesbogen. Det bliver 
nemt forvekslet med den gammeldags meddelelsesbog. 
 
På næste møde behandles kostpolitik, alkoholpolitik samt princip for fastansættelse af 
pædagogisk personale. 
 
6. 10 min. Overgange – opfølgning fra sidste møde 
Fokus: 
Overgange til Sakskøbing, fra dagtilbud, fra 0. til 1. årgang, ved personaleskift. 

 En del af overgangen 0.-1. årgang er stor/lille ven hvor 6. årgang besøger 0. 
årgang 
 

 Indskrivning starter i uge 43, afsluttes i uge 45 
 

 Indskrivningsarrangement d. 7/11 
Plakat er udarbejdet til indskrivningsarrangementet. 
Der redigeres lidt i plakaten, således at det bliver tydeligt, at det ikke forventes at 
kommende forældre/elever er til stede fra 16.30 – 18.00 
 

 Sakskøbing plan vedlagt. 
 

 Klassekonference. Skema vedlagt 
 
7. 15 min. Trafik omkring skolen 
Input til folder 

 En konkurrence på bagsiden, der forhåbentlig sikrer, at den ikke bare bliver smidt 
ud – F.eks. find fem fejl – gevinst til en klasse. 

 Folderen uddeles den morgen, der er morgenbrød. Deles desuden digitalt. 
 

Udlevering af morgenbrød 

 Tirsdag d. 1.11. – Tine, Janni, Charly, Rasmus, Dennis 
 
9. 10 min Sakskøbing samarbejdet 
Info: 

 Plan over samarbejdet er vedlagt. 

 Fælles PLC møde er afholdt. Der tales om tiltag, materialer, inspiration og status. 

 Første fælles personalemøde afholdes i november - Møde med PPR og CFF. 

 Det andet i marts – Forældreroller v. Rikke Yde Thordrup 
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Evt. 
Trivsel for trivselsrådene. 

 Kan vi udarbejde en form for samarbejde mellem trivselsrådene – vidensdeling og 
inspiration. 

 Hyggearrangement for trivselsrådene. 
 
Det sættes på som punkt på næste dagsorden. 
 
Personalets dag – 5.10. – der stilles noget frem på bestyrelsens vegne. 
 
Personalesager:  
 
Intet nyt 

 

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 
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 

 


