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SIDE 1 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 15. maj 2018 kl.18.00 – 21.00 

I personalerummet 

 

 

Bemærkninger til dagsorden 

Ingen bemærkninger 

 

Elevrådets punkt  

Der var afbud fra eleverne til mødet. 

 

Anja fremlægger årsberetningen 

- Årsberetningen er ikke færdig. Anja fik lidt input 

 

 

Aftenens tema: Planlægning af forældremøde tirsdag d. 22. april 

Formål: Orientering om Ellevangskolen og skolebestyrelsens arbejde.  

Dialog mellem forældre og skolebestyrelsen om gode input til skolen. 

Velkomst og formål med dagen (Steffen) 10 min 

LQ om livet på skolen og hvad vi arbejder med 15 min 

Anja fremlægger formandens beretning 15 min 

Pause 

Workshop (Morten): 

Indflyvning til hvert punkt ved skolebestyrelsesmedlemmerne 

Tal to og to om punktet – herefter i grupper af 6-10 personer. 

Ledelsen skriver kort referat 
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SIDE 2 

 

Der er sidste tilmelding fredag. 

Minimumsantal er 20 deltagere – ud over skolebestyrelse og ledelse. 

Hvis der er mellem 40 og 50 opdeles i indskoling, mellemtrin, udskoling. 

Ansvarlige for punkter på mødet: 

- Kommunikation om og profilering af de gode ting, der sker på skolen (Anja) 

- Gensidige forventninger mellem skole og hjem til lektier/hjemmearbejde (Morten) 

- Forældres hjælp til understøttelse af de robuste fællesskaber på skolen/ 

Hjælp til forældre, der har svært ved at bidrage til skolens liv (Bente) 

- Forældretilfredshed – Børn op, voksne ned (Mette)  

- Hvorfor skal I komme? (Steffen) 

Alle mødes 18.30 i det store personalerum 

Man medbringer det centrale spørgsmål til det punkt, man er ansvarlig for. Morten laver slides kl. 18.30. 

 

Skolebestyrelsesvalg  

Der er opstillet 4 kandidater til skolebestyrelsen til fristen d. 7. maj. 

Det drejer sig om Anja Olsen, Bente Kjær Lyngsøe, Astrid Rieber Poulsen og Katrine Svendsen. 

Robert og Mette har tilkendegivet deres kandidatur på tidligere møde 

Ifølge oversigten er Mette Rigstrup suppleant frem til 2020. 

De nye kandidater inviteres med på kommende skolebestyrelsesmøde, hvor rollerne fordeles. 

 

Dialogmøde med rådmand onsdag d. 30. maj kl. 19-21 – hvor mange deltager 

Lisanette, Mette og Anja – muligvis flere. 

 

Nyt fra personalet  

Der var afbud fra personalerepræsentanter 

 

Meddelelser 

Specialklasser fortsat – der er ansat 3 lærere og der er 2 pædagogstillinger slået op. 
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SIDE 3 

Der er tilrettelagt indslusningsmøder for eleverne med deltagelse af PPR. 

Vi har fået tilknyttet en mentorskole. 

Klasserne placeres i C-huset. 

 

Ellevangskolen som UNICEF rettighedsskole 

Ellevangskolen tilknyttes et projekt, hvor vi arbejder med børns rettigheder. 

Det ligger godt i tråd med vores vision. Der er materiale, som er meget lettilgængeligt 

Der er Kick-off for personalet på pædagogisk dag i oktober. 

https://www.unicef.dk/boern-skole 

 

Der er udmeldt datoer for forældremøder i daginstitutioner: 

5. september, 25. september og 26. september – det fordeles på kommende møde. 

Indhold aftales. 
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