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SIDE 1 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

Onsdag d. 15. december 2016 kl. 17:30-20:30 
Referat i kursiv 

Tilstede: 

Forældrerepræsentanter: Anne, Morten, Mette, Helle og Anja 

Elevrepræsentanter:  

Personalerepræsentanter: Marcin og Gunni 

Ledelse: Lisanette Qvortrup, Martin Krog Frederiksen 

Fraværende: Helle, Robert, Søren, Peter 8Y og Victor 5V 

 

1. Bemærkninger til dagsorden,  

Herunder afklaring af, hvem der skriver til Forældrenyt i december måned 

 

Marcin blev budt velkommen. 

 

2. Elevrådets punkt  

LQ orienterede om at Rikke Undall har overtaget elevrådet som ledelsesrepræsentant 

for i arbejdet med elevrådet. 

MKF orienterede om at man er ved at finde et lokale til elevrådet og skaffe en compu-

ter hvis det ønskes. 
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SIDE 2 

BESLUTNING 

3. Høring om tilpasning af skolerne til FU i 4.klasse (bilag) 

Høringsmaterialet sendes ud som bilag. Der er dog desværre varslet netop i skrivende 

stund at bilaget muligvis først udsendes fra magistraten fredag d. 16. december. LQ 

har rykket for at få det sendt ud inden. 

LQ gennemgik materialet og høringssvaret blev justeret i forhold til kommentarerne 

fra bestyrelsen. 

Udkast til høringssvaret udsendes sammen med referatet. 

Frist for at kommentere høringssvaret er 12. januar 2017, for at der er tid til at ju-

stere svaret inden høringsfristen 16. januar 2017 kl. 12:00 

 

4. Lokal udviklingsplan/Bilag 

På sidste SB-møde blev bilaget gennemgået og kommenteret. Denne er den lokale 

udviklingsplan til endelig godkendelse, hvorefter den indsendes til områdechefen. 

Der er ikke lavet de store ændringer siden sidste gang. 

Bestyrelsen synes det er et godt produkt. 

LUP´en sendes til områdechefen inden jul. 

 

 

PAUSE OG SPISNING – der serveres lidt julefrokost (kl. 18.30) 
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SIDE 3 

DRØFTELSE 

5. Afkortning af skoledagens længde 

LQ gennemgår lovgivning i forhold til ovenstående. Herefter er der mulighed for 

spørgsmål og indledende drøftelse. Punktet tages op til beslutning på januarmødet. 

LQ redegjorde for rammerne for afkortning af skoledagen. Man kan generelt gøre det 

for 0.-3. klasse. Der kan kun i helt særlige tilfælde afkortes på de øvrige klassetrin. 

Det er et krav, at dispensation for kortere skoledage skal genvurderes hvert år.  

Baggrunden for punktet er, at der er mange forældre som har henvendt sig omkring 
at de synes skoledagene er blevet meget lange. Det er noget der rører sig meget 

blandt forældrene. 

Pointer fra dialogen: 

• Hvis man afvikler noget, ved at korte skoledagene, er der også ting man skærer 

væk. Det vil f.eks. være læsebånd og understøttende undervisning der vil blive 
skåret i. 

• Før skolereformen var der også røster fremme om, at dagene var for korte. 

• De lange dage udfordrer mulighederne for legeaftaler, fritidsaktiviteter og sport. 
• Det er særligt på mellemtrinet at der er en udfordring. 

• Det er meget forskellige opfattelser fra eleverne om hvordan de oplever det. 
• Det er vigtigt at få variation i hverdagen. 
• Særligt eftermiddagene kan være hårde. 

• Der er måske en særlig udfordring i de fag der har få timer (mindsker tiden til at 
kunne tage tid til andre ting). 

• Det er en udfordring at nogle elever, pga. elitesport, får lov at gå tidligere.  
• Kunne måske være en idé, at man skemateknisk arbejdede med at man fik kl. 

15:00 hver dag. 

• Fokus på indholdet i studietiden. 

Opsamling: 

• Der er et ønske, fra bestyrelsen, om at korte skoledagene, særligt på mellemtrin-

net. Der skal ske en afvejning af effekten i forhold til hvor man tager timerne 
fra, f.eks. er der et ønske om at fortsætte med læsebåndene. 

• Det er det muliges kunst. 
• Kan evt. lave det som forsøg i nogle klasser i en kortere periode, f.eks. et halvt 

år. 

• Arbejde med moduler der gør, at vi kan stoppe kl. 15:00 hver dag. 
• Bestyrelsen ser det gerne forsøgt på alle trin. 

• Der skal være et fokus på, at eleverne får det de skal have. 
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SIDE 4 

6. Prioritering af budgetønsker (bilag) 

Der er samlet ønsker ind for, hvad vi skal anvende vores akkumulerede opsparing til. 

Bilag sendes inden mødet og præsenteres for SB 

Byrådet har bevilliget midler til toiletter. For Ellevangskolen betyder det, at vi har fået 
400.000 kr. til renovering af toiletter. Men det er under forudsætning af Ellevangsko-

len medfinansierer 400.000. 

Bestyrelsen stiller sig undrende overfor, at Ellevangsskolens   

 

Bilaget var ikke nået at blive lavet, så vi tog en generel debat om investeringerne, 
sporene er stadig et fokus på forskønnelse og IT. MKF sender mere detaljeret oversigt 

efterfølgende. 

 

ORIENTERING (19.45) 

 

7. Skolevejsanalyse (bilag) 

MKF gennemgår resultaterne af skolevejsanalysen 

MKF gennemgik resultaterne. 

Bestyrelsen ønsker et større fokus på Vejlbyvej og Nordlandsvej. 

Sættes på som et punkt til et senere møde.  

Helle, Anne og Martin henvender sig til Trafik og Veje med ovenstående. 

 

8. Nyt fra personalet  

Der er et behov for at sætte et fokus på arbejdstidsaftalen, da den ikke sætter på 

rygraden hos alle. Derfor vil vi i februar holde et møde med repræsentanter fra forvalt-

ning og fagforening, for at lave en frisk start for arbejdstidsaftalen. 

Der laves en social kapital undersøgelse i foråret 2017. På Ellevangskolen arbejder vi 

for at få en svarprocent på 100 %. 
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SIDE 5 

9. Meddelelser 

Høringsbrev vedr. indstilling om SFO-forældreråd Bilag udsendes). Høringsfrist 18. ja-

nuar. Høringsfristen ligger efter vores planlagte skolebestyrelsesmøde i januar. Skal vi 

fremrykke SB mødet til f.eks. d. 12. januar og invitere SFO-forældrerådet med der 

eller…..? 

LQ redegjorde for høringsmaterialet. Der er et ønske om at genetablere SFO-forældre-

råd. Det er svært, men OB og LQ synes det er en god idé. 

Andet spørgsmål handler om vi vil have centralt fastansatte åbningstider, det ønsker vi 

ikke. 

LQ laver et høringssvar på baggrund af ovenstående. 

 

Der orienteres om facebookside og kommunikationsudvalg. 

Vi håber at få siden op at køre meget snart, måske inden jul eller i hvert fald lige i 

starten af januar. 

--------------- 

LQ orienterede om at der er et stort centralt fra, på at man skal ramme indenfor skiven 

i forhold til Aarhus-aftalen og arbejdstidsloven. Baggrunden er, at ikke alle lokalaftaler 

100 % overholder rammerne. 

 

10. Eventuelt 
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