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SIDE 1 

 

Referat af skolebestyrelsesmødetirsdag d. 26.september 2017  

Referent: DL 

Forældrenyt til oktober: Anja skriver. 

2. Elevrådets punkt  

Elevrådet har fordelt opgaver og poster. 

Der arbejdes på en Antimobbestrategi. 

Ønsker om at måtte slås med flødeskum på 9. klassernes sidste skoledag. 

Elevrådsdag på rådhuset i slutningen af august. 

Forslag om at elevrådet også arbejder med brugen af sociale medier. 

 

3. Evaluering af Facebook 

Lisanette præsenterede kommunikationsplan (internt arbejdspapir). 

Positivt at der er ansat en journalistelev til at hjælpe med opgaven. Vi satser på at kunne finde en ny elev 
efter 1. januar. 

Kan skolebestyrelsen også blive mere tydelig på Facebook – booste skolebestyrelsesarbejdet. Tydeliggøre 
hvad der arbejdes med i skolebestyrelsen. 

Facebooksiden supplerer Forældrenyt – og når måske ud til forældre, som ikke læser forældrenyt. 

Kan klassernes facebookgrupper knyttes til Ellevangskolens facebookside på en smart måde, så flere foræl-
dre kommer omkring Ellevangskolens facebookside. Opmærksomhed på at ikke alle forældre er på Face-
book - det kan ikke være vores primære kommunikationsform. 

4. Evaluering af Skolebestyrelsesseminar 

Godt, at der kommer ting i årshjulet ud fra en fælles idéudvikling. Det genererer gode dagsordener til re-
sten af året. 

Tiden kan godt afgrænses, så vi planlægger med at være færdige kl. 16. Men vigtigt, at der er god tid, så vi 
kan fordybe os. Godt med forskellige arbejdsformer. 

Der er en god oplevelse af dagen. Outputtet var godt. 

Vi er klar igen næste år. 

5. Opsamling på Jens Andersens oplæg for forældre og personale om robusthed 

Ditte fremlagde pointér fra Jens Andersens oplæg. 

Opsamling på debat i mindre grupper:  
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Mere tydelighed ift. hvad skolen forventer – særligt ift. de ældre elever. 

Kan vi som skolebestyrelse appellere til, at der holdes klassearrangementer m.m.? Dele de gode erfaringer. 

Kan vi bruge Jens Andersen statements som dias til forældremøder: Eksempelvis ”Børn skaber venskaber og 
fjendskaber – voksne skaber rammer for fællesskaber” 

Robusthedsbegrebet mangler måske nuancer – eller en begrebsafklaring. 

Der er størst fokus på fællesskaber i de mindre klasser. 

Skolen kan tydeliggøre, hvorfor det er vigtigt med fællesskaber – og lave tydelige rammer. Hvad lægger vi 
vægt på som skole. Tydeliggøre forventninger. 

Vigtigt at få delt de gode eksempler – kan forældreråd videndele på en god måde. 

Forældremøder, hvor forældre får mulighed for at tale sammen 

Oplæggene ved de pædagogiske ledere kan bruges til at vise retning og tydeliggøre forventninger. 

Kan forventninger til forældre beskrives mere tydeligt? Gerne målrettet til indskoling/mellemtrin/udskoling 
– også som en hjælp til nye lærere. 

Lejrskoler bidrager til det gode fællesskab 

Hvordan kan man som forældre bidrage til at facilitere fællesskaber for de ældste elever – f.eks. teamtid. 
Sætte de unge i grupper og lade dem bestemme, hvad de gerne vil lave sammen – og lade dem komme 
med bud på, hvordan de voksne skal hjælpe dem. 

Skolebestyrelsen kan godt bidrage til, at de pointer vi er enige om, understøttes. 

Det må gerne blive meget konkret på forventningsniveau – kan vi lave noget a la Kong Havregryns 10 bud 
(et bud på tydelige forventninger fra personaleweekend på Vingsted).  

Fokus på: 

Konkrete forventninger på de forskellige trin – med opbakning fra skolebestyrelse 

Videndeling af gode tiltag til at styrke fællesskabet. 

6. Nyt fra personalet  

Oplevelse af at der er travlt – og at MinUddannelse fylder bl.a. pga. tekniske vanskeligheder. 

Personalet har været glade for personaleweekenden på Vingsted. 

7. Meddelelser 

Personaleweekenden var en succes 

I arbejdet med visionen ligger personalets vurdering af status på visionen sig tæt op af skolebestyrelsens 

vurderinger. 
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Personalet blev desuden bedt om at komme med konkrete bud på, hvordan vi skal arbejde videre med visi-

onen. Lederteamet samler op på internat i denne uge. 

Den åbne skole: Anja kom med et bud på ”Den åbne skole”, hvor lokale virksomheder ”adopterer” en klasse 

og samarbejder gennem skoleforløbet. Anja fortsætter dialogen og sørger for at det dagsordensættes. 

Torsdag d. 26. oktober kl. 16-19 afholdes åbent dialogmøde i rådhussalen med titlen ”Hvad skal vi med sko-

len?” arrangeret af diverse interesseorganisationer. Det er et åbent møde med mulighed for at præge debat-

ten. 

Hvor mange ønsker at deltage i dialogmøde for bestyrelser d. 8. november kl. ca. 17.30: 

Lisanette udsender dagsorden og beder om tilmeldinger. 

Indflydelse gennem budgettet – materiale er uddelt 
 
Ansættelsessamtaler til ledig stilling – Lisanette udsender materialer. Anja deltager. 
 
Fransk – der er et ønske om, at der udbydes fransk på skolen. Fransk skal i så fald udbydes fra 5. 
klasse. Lisanette overvejer om det skal undersøges, om der er nok interesse. 
 
Trafik – der er trafikale udfordringer på Nordlandsvej. Trafikudvalget må mødes igen. Helle tager 
kontakt til Martin. Der er formodentlig et møde med Vej og Trafik snart. Et alternativ kunne være 
at skolebestyrelsen stiler et brev til byrådet. 
 
Køleskab – rykkes til næste gang 
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