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Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 26. februar 2018 kl.18.00 – 21.00 

I personalerummet 

Tilstede: Anja, Morten, Robert, Astrid, Bente, Katrine, Mette og Steffen (forældrerepræsentanter), Anders 
og Hannah (elevrepræsentanter), Gunni og Jacob (medarbejderrepræsentanter), Lisanette, Rikke, Jan og 
Martin (ledelsesrepræsentanter). 

1. Bemærkninger til dagsorden 

Punktet vedrørende regnskab og budget skal være på 30 minutter i stedet for de 15 minutter der stod i 

dagsordenen. 

‐ Forældrenyt – deadline tirsdag d. 5. marts 

Katrine skriver indlægget, se under meddelser. 

‐Præsentation af udskolingsleder, Jan Leslie Pedersen 

Jan præsenterede sig selv. Har været leder i 6 år på Præstemarksskolen i Favrskov Kommune.  

‐ Nyt fra udvalg 

Samskabelsesudvalget har holdt et møde d. 26‐02‐2019, omkring forældresamarbejde og Ellevangskolens 

forventninger til forældresamarbejde. Dog er dette arbejde sat i venteposition da den økonomiske situ‐

ation nok vil gøre, at alt fokus kommer til at ligge der. 

2. Elevrådets punkt  

Ordensregler har været et tema, der er et udvalg under elevrådet som har lavet noget materiale. Anders 
havde materialet med på mødet. Anders giver dem til LQ. 

Der arbejdes på at lave et elevråd for elever i 1.‐5. klasse, Hannah er med i arbejdet og de er i kontakt med 
Risskov Skole der har et lignende elevråd. 

Elevrådet pyntede om i kantinen til jul, det var en succes som de vil gentage, med at have fokus på den 
slags ting. Derudover har arbejdet med ordensregler fyldt en del. 

Arbejder med tre projekter: 

 Reklame for elevrådet 

 Det lille elevråd (se ovenfor) 
 Sundere mad i kantinen/indflydelse på kantinens mad 

Udover dette vil elevrådet gerne stå for opvarmning til løbet inden vinterferien, det tidligere Rynkebyløb. 
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Spisning (ca. kl. 18.15) 

 

3. Regnskab 2018 og Budget 2019 (kl. 18.45) –  

Martin og Lisanette gennemgår besparelsesforslaget (gennemgået med økonomiudvalget tirsdag d. 19. fe‐
bruar) og kommenterer kort på regnskabet for 2018. Der indstilles til, at SB godkender budgettet (be‐
slutningspunkt) 

MKF og LQ redegjorde for regnskabet 2018 samt fremlagde et forslag til budget 2019. Der er tale om, at 
Ellevangskolen står overfor en vanskelig økonomisk situation, som vil medføre mærkbare ændringer i 
Ellevangskolens ydelser. Der er også tale om at Ellevangskolen skal reducere i antallet af medarbejdere. 

I bilaget kan man se årsagerne til den økonomiske situation nærmere beskrevet. 

På baggrund af præsentationen var der en længere dialog. Hovedpointerne fra denne dialog er præsenteret 
i det nedenstående. 

Regnskab 

Bestyrelsen udtrykte bekymring om regnskabsresultatet, dels i form af selve resultatet som påvir-
ker skolens økonomi markant. Men også i forhold til, at der fremadrettet skal være en meget tæt-
tere og strammere økonomiopfølgning. 

LQ og MKF orienterede om, at praksis omkring en tættere økonomiopfølgning var et tema i samar-
bejdet med forvaltningen, og at der er et behov for dette fremadrettet. Der vil være månedlige bud-
getopfølgninger fremadrettet. Dette vil blive iværksat så snart budgettet er vedtaget. 

 

Budget 

Det er et meget stramt budget og det betyder, at hele skolens virksomhed vil blive berørt. Bestyrel-
sen lagde stor vægt på, at disse besparelser skal laves på en måde, så vi i videst muligt omfang 
bevarer den skole vi har, herunder at vi fastholder vores fokus på skolens vision og værdier. Men 
også med et stort fokus på medarbejdertrivsel, både under selve spareprocessen, men også efter-
følgende, hvor der i de valgte løsninger også skal tænkes på medarbejdernes trivsel. 

 

Der var spørgsmål til om man kunne afdrage gælden over, f.eks. 10 år, i stedet for de 4-5 år som 
planen er nu. LQ orienterede om, at det var et krav fra forvaltningen at gælden blev afdraget over 
en kort årrække. 

 

Bestyrelsen drøftede de forskellige forslag, herunder blev der opfordret til at se på Ellevangskolens 
deltagelse i forskellige indsatser, f.eks. MOT, Rettighedsskole etc. LQ orienterede om, at der blev 
set på disse områder, f.eks. MOT. 
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men særligt forslaget omkring reduktionen i holddannelse blev drøftet. I forslaget halveres indsat-
sen. Dette sker for i videst muligt omfang at undgå at skrue lærernes undervisningstid op. Der var 
en lang dialog om emnet, hvor fordele og ulemper ved at justere på de to knapper blev debatteret. 
Det blev besluttet, at der var behov for en vurdering fra lærergruppen selv. 

 

Bestyrelsen besluttede på baggrund af ovenstående, at udsætte vedtagelsen af budgettet til et 
ekstraordinært bestyrelsesmøde. Inden dette møde skal vægtningen af besparelser på holddan-
nelse og uv-timetal drøftes i lærergruppen. 

 

Proces 

Hele budgetprocessen er meget presset, da der er et stort behov for at skolen får noget at styre 
efter. Dette har også betydet, at processen er kommet til at fremstå uskøn for bestyrelsen. 

I bestyrelsen var der en dialog om materialet, der var et ønske om at materialet var sendt ud på 
forhånd og at det havde været mere detaljeret. Dette skal ses i forhold til, at økonomiudvalget 
havde set mere detaljeret materiale og haft længere tid til at drøfte det. Idéen i økonomiudvalget er 
netop, at de har mulighed for at gå mere i dybden med det økonomiske materiale. 

 

Det blev aftalt, at man skulle lave en kommissorium for økonomiudvalget, så deres rolle blev helt 
klar for alle. Derudover blev det aftalt at det materiale økonomiudvalget har set, sendes til hele be-
styrelsen. 

 

Derudover skal der laves en tidsplan for udmøntningen af besparelsesforslagene. Denne bliver la-
vet når budgettet er vedtaget. 

 

Det ekstra bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 5. marts 17-18  
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4. Forslag til omlægning af kantinens struktur og drift (kl.19.15) ‐ Hvis vi fortsat skal have en kantine på Elle‐
vangskolen, er vi nødt til at omlægge hele driften i kantinen, så den ikke genererer underskud frem‐
over. Lisanette og Martin har været på besøg på Frederiksbjerg skole, hvor kantinen er 100% financie‐
ret af indtægter fra elever og personale. (beslutningspunkt). 

LQ orienterede om at det vil ikke være muligt at have en kantine som generer et underskud i den nye økono‐
miske situation. Derfor skal kantinen fremadrettet være selvfinansierende. 

LQ har været afsøgende på hvordan andre skoler har organiseret kantinen, herunder brug af abonnements‐
ordninger, reduktion af menuen etc. 

Bestyrelsen godkendte at skolen arbejdede videre med modeller inspireret af andre skoler. Forslag om fokus 
på et simpelt og sundt tilbud. Kantinen skal gå i 0 på sigt.  

 

5. Trivsel og samarbejde i krydsfeltet mellem Ellevangskolens forskellige interessenter (19.30) (oriente‐
ringspunkt) 

Anja orienterede om en sag, hvor der er en udfordring omkring tillid på tværs af medarbejdere, ledere og 
bestyrelsen.  

Resultatet af ovenstående er, at bestyrelsen opfordrer til at der bliver nedsat en arbejdsgruppe med delta‐
gelse af ledelse, medarbejdere og bestyrelse, som har fokus på samarbejdsklimaet internt og mellem de 
tre grupper. 

LQ og Anja aftaler hvordan organiseringen af ovenstående rent praktisk skal organiseres. 

 

6. Nyt fra personalet (kl.20.30) (orientering) 

JF gav en  tilbagemelding fra personalet. Den økonomiske situation fylder rigtig meget. Men det er stadig 

dejligt at være lærer, og der kommer nogle glade unger hver morgen. 

7. Meddelelser (kl.20.45) (orientering) 

‐ Brud på IT‐sikkerhed 

LQ og MKF orienterede om et IT‐sikkerhedsbrud der har været på Ellevangskolen. IT‐sikkerhedsbruddet bety‐

der, at én fil med personfølsomme oplysninger om en række børn har været tilgængelige for uvedkommende. 

Der er tre elever som har set filen, og der er derfor tale om et IT‐sikkerhedsbrud. 

Straks IT‐sikkerhedsbruddet blev opdaget, fjernede vi filen fra mappen, som eleverne havde adgang til. Filen 

er flyttet til et sikret system. 

Udover at fjerne filen fra mappen, så den ikke længere er tilgængelig for uvedkommende, er hændelsen også 

indmeldt til Forvaltningen i Børn og Unge samt til Datatilsynet.  

Forvaltningen bad om en redegørelse for det hændte samt for hvilken indsats Ellevangskolen har haft for at 

orientere om IT‐sikkerheden. Dette har Ellevangskolen givet forvaltningen, samt orienteret om, at vi sætter i 



   

ELLEVANGSKOLEN | Jellebakken 17, 8240 Risskov | Tlf.: 87 13 85 00 | e‐mail: elle@mbu.aarhus.dk | Web: www.ellevangskolen.dk 

SIDE 5 

gang i en genopfriskning af IT‐sikkerhedsreglerne. Forvaltningen har kvitteret med at det er et rigtig fint im‐

plementeringsforløb der er gennemført på Ellevangskolen, med masser af information og over flere omgange. 

De kvitterer også for planen om genopfriskning og understreger vigtigheden af, at alle kender IT‐sikkerheds‐

reglerne. 

Planen for genopfriskning af reglerne indebærer at der sættes tid af til, at man får  lov at arbejde med IT‐

sikkerhed hands‐on (særligt ift. korrekt placering af filer). 

‐ Information om skolens økonomiske situation til skolens forældre 

ForældreNyt flyttes til senere, da der skal være mere klarhed omkring budgettet inden vi kan udsende det. 

‐Rettighedsskolen: 

LQ orienterede om at vi får besøg af Unicef for at se hvordan det går med Rettighedsskolen. 

‐Fokus på etik på nettet på 4. årgang 

GØ fortalte at de har en indsats omkring fokus på etik på nettet på 4. årgang, med besøg fra udefra 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


