
 
 
 
 

 
  Skolebestyrelsen     

Dagsorden Skolebestyrelsen 

Mandag d. 23/1 2023 kl. 19.00 (formøde kl. 18 i personalerummet)  
 
Personalerummet Ellekildeskolen 
 
 
Afbud: Lise Stentebjerg, Rasmus Laurentzius, Janni Aarhaug 
 
Uden afbud:  
 
Til stede: Tine Hasgaard, Laura Bjørstrup, Dennis Stentebjerg-Czucba, Jakob Martinsen, 
Sanne Jørgensen, Stine Gajda, Simone Radzik, Rosa Søndergård, Mette Østergaard, 
Mariann Stidsen, Charly Bjørnskov, Janni Buxbom,  Mette Hansen 
 
Referat: Stine Gajda 
 
Punkter til eventuelt: SFO-beskeder, Timefordelingsplan 
 
1. 5 min. Nyt fra elevrådet 
Læsehulerne er kommet. Elevrådet har udarbejdet regler for brug af hulerne og box2. 
Der bruges ikke elektronik i hulerne. 
 
2. 20 min. Sidste nyt  
Der er streget op på vejen. 
 
Den sureste uge (uge 5) – skal SB være med? 
    Rasmus, Janni (ikke mandag), Mette (onsdag, torsdag, fredag), Tina (onsdag, torsdag) 
Lys ved fodgængerfelt skulle være på vej 
    Tidsplanen kendes ikke 
Træerne langs åen er fældet – nye udfordringer 
   Legepladsen er meget ødelagt. Det bliver udbedret i foråret. Det er meget vanskeligt at 

benytte legepladsen. 
Lucia 
    Første ”rigtige” Lucia i flere år. 
    Der har ikke været en snak om, hvorvidt Lucia skal være en ”skal”-opgave, hvor alle 

børn deltager. Som det er nu, skal eleverne på 3. årgang melde til. Hvordan det skal 
være i fremtiden, vender ledelsen inden næste år. 

Julemåneden 
   God juletræsfest. 
   Trivselsrådene skal sætte i gang lidt før. 
    
Cykellygter. 
    Intet behov for lygter – alle havde lys på. 
 
Ellekildeskolen er blevet kontaktet af Charlotte Isaksen fra Eskilstrup Skole - mobil 51 52 
69 46. 
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Hun opfordrer medlemmer af Ellekildeskolens skolebestyrelse til at melde sig ind i 
facebook-gruppen for skolebestyrelser i Guldborgsund Kommune.  
Gruppen hedder Skole- og Fællesbestyrelser i Guldborgsund Kommune og er tænkt som 
en netværks- og samarbejdsgruppe på tværs af skolerne i kommunen.  
Eventuelle spørgsmål skal stiles direkte til Charlotte.  
 
3. 15 min. Økonomi - Sendes separat 

Året 2022 ender med et minus på ca. 457.000 kr. 
Pengene kan i det kommende år bl.a. hentes ved ikke at genbesætte en af de stillinger 
der bliver ledige til sommer. Det kan hænge sammen, set i forhold til det antal timer 
der skal læses. 
Samtidig forventer vi, at økonomien omkring UC ændrer sig. 

 
4. 15 min. Principper  
Kommunikation og devises. 
Forslag til drøftelse vedlægges.  

Princippet blev drøftet grundigt. Bestyrelsen vil gerne drøfte den på næste møde, hvor   
den skal færdigbehandles. Det er vigtigt for bestyrelsen, af der er alternativer til devices 
i SFO. 
 

Skole/hjemsamarbejdet. 
Vi ved nu hvordan Meebook og tilbagemeldingerne fra overgangstest fungerer. 
Princip drøftes – UDSÆTTES 

 
De øvrige principper fra sidst er på vej. 
 
5. 15 min. Kommunikation om aktiviteter i SFO i skoleferierne 
Hvordan kan vi give information om aktiviteter? 

Det er ikke teknisk muligt automatisk at oprette grupper for elever, der er tilmeldt 
ferieåbent. 
Ledelsen retter henvendelse til Aula, om muligheden for at udvikle den mulighed. 

 
6. 15 min. Indeklima 
Der er skruet lidt op for varmen. 
   Temperaturen er hævet med 1-2 grader. 
   Der er kommet et nyt varmestyringssystem. 
 
   Punktet gentages på næste møde. 
 
7. 10 min Status på samarbejdet om børnene i Sakskøbing 
Vores fællesarrangementer - evaluering af julefrokost, placering på året. 
   Det er et ønske fra bestyrelsen at have mulighed for at planlægge et internt socialt 

arrangement - i stil med en julefrokost. 
Det giver god mening med to fællesmøder med Sakskøbing, men med et mere fagligt 
indhold. 
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6. Årgang inddrages i et §17.4. - udvalg 

 
8. 15 min. Trivsel for trivselsrådene. 
Status 

Tine og Lise udgør et beslutningsdygtigt udvalg.    
Sekretær har samlet navne, om listen er komplet.  
Derfor er der oprettet grupper for trivselsrådene på de enkelte årgange samt en samlet 
gruppe for alle trivselsrådene 

 
E.v.t. 
   Timefordelingsplan for 23/24 
    Planen vendes igen på næste møde.  
 
SFO-beskeder 
   Kan beskeder for Saxo og Kilden deles – på grupper. 
 
Fraværsstrategi 

Der er udarbejdet et udkast, det uddeles og udsendes sammen med referat. Det sættes 
på som punkt på næste møde. 

 
Personalesager:  
Ingen 

 

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  

 


