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SIDE 1 

 

Skolebestyrelsesmøde 

torsdag d. 19. november 2015 kl.17.30-20.30 

i Personalerummet 

1. Bemærkninger til dagsorden 

- Forældrenyt - Maria skriver til næste gang 

2. Elevrådets punkt  

Dagsordenen gennemgås sammen med eleverne. Herefter står det eleverne frit for, hvornår de ønsker at forlade mødet 

Forslag: 
- Ift. skum sidste skoledag, er det blevet forbudt, da folk oplever ubehag, overfølsomhed, plus der er 

et kæmpe rengøringsarbejde efterfølgende. Men bud på nye traditioner er velkomne. 
- Man vil gerne have flere traditioner i husene igen. 
- Desuden ønsker man i nogle huse at fjerne mobiltelefoner. 
- Mobile Pay blandt 9.klasser ønskes. 

 
- Man har elevrådsdag 8. december, hvor elevrådet vil arbejde videre med de punkter, man har. 
- Herudover blev det foreslået, at lægge elevrådsreferater op, i undermappen faste udvalg. 

 
DRØFTELSE 

3. Det professionelle børnesyn og værdier – Bilag fremsendes efterfølgende (de er stadig i ”trykken”). 
Resultatet af drøftelser om børnesyn og værdier udmøntningen af fremlægges for SB. 
 

Det professionelle Børnesyn 
- Præsentation via Powerpoint 
- Dette er et værdisæt, man skal leve op til, som allerede har givet nogle gode drøftelser.  
- Næste skridt er at virkeliggjort det professionelle børnesyn og få indarbejdet det hos medarbejderne. 

Kommentarer: 
- Den tilrettede version er en markant forbedring, og det er godt at der sættes nogle rammer op for, 

hvordan man agerer, der giver en retning. 
- Det er vigtigt med noget vejledning til dem, der skal udføre indsatsen 
- Man giver sig selv meget at leve op til, og det store arbejde ligger i implementeringen. 
- Det er vigtigt, at man også får fortalt, at man har forventninger og krav til forældre, og at eleverne får 

tænkt over det professionelle læringssyn 
- Man kunne gennemføre  en lignende proces med forældrene i kredsen, der kunne bidrage til at rette 

forældrene i Ellevangsskolens retning. 
 

- Det blev besluttet at en generel opfølgning på ”professionelt børnesyn” skal foretages. 
 
Værdigrundlag 

- Præsentation ved powerpoint 
- Man ønsker at skabe en råd tråd og sammenhæng igennem skoleforløbet, samt sikre at fællesskabes 

trives, og skabt åbenhed omkring forskellighed. 
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- Man har sat sig ned i de lokale teams og diskuteres, hvad opmærksomheden skal være på, og givet 
disse frihed og ansvar til at vurdere, hvor indsatserne skulle lægges.  

- Man har i denne proces opfordret de lokale teams til at diskutere, hvad respektfuldt samvær er. 
- Ift. ordensregler forsøger man sig med nogle fælles normer frem for regler. 

 
Kommentarer: 

- Overordnet rigtig fint og spændende, men der er stadig mange ting, og det afgørende er implemente-
ringen. 

o Implementeringen sikres ved, at aftalerne er individuelle for husene, samt at man har det 
med på pædagogiske udvalg hver måned, og at disse er inden over vurderingen af, hvordan 
det går. 

- Aftalen sikrer at den viden og erfaring, man har i husene, kan bruges, og deles, hvilket er positivt. 
- Modellen sikrer, at ideer fra lærerposition kan udvikle sig op i systemet, og beslutningstagning ikke 

sker ovenfra og ned. 
 

- Det blev besluttet at have en generel opfølgning på implementeringen af værdigrundlaget, når man 
nærmer sig sommer. 

 
ORIENTERING  (kl.19.15) 
 
4. Orientering om forventet regnskab (FVR) som budgetopfølgning 
Martin Krog Frederiksen (adm. Leder) gennemgår regnskabet 
 

- Præsentation via Powerpoint  
- Man har overordnet haft en afvigelse på -1.066.588 

o Disse afvigelser skyldes primært udskiftning af lofter, der var budgetteret til 500.000, men 
blev overskredet med 150.000. 

o Afvigelse grundet ændring på lønskøn. 
o Ekstraudgift til Kira.  
o Afvikling af pukkel for teknisk personale i form af Preben. 
o Ekstra udgift til specialklasse. 

- Der var desuden opbakning til, at denne form for præsentation, af det forventede regnskab, var 
god. 

 
5. Orientering om budgetreduktion 
MKF gennemgår grundlaget for budgetreduktioner med fokus på, hvad det kommer til at betyde for Ellevangskolen 

- Kommunalt skal der skæres 1 % af kommunale udgifter, som vil være en 1 % besparelse på Ellevang-
skolen, der skal bruges til puljen omprioriteringsbidrag. Man har beregnet ud fra, at man mister 1 
%, da man ikke ved om noget at omprioriteringspuljen rammer Ellevangskolen. Sparringsbud kom-
mer i høring over jul. 
 

6. Første drøftelse af budget 2016 
Budget 2016 ligger endnu ikke fast, hvorfor punktet kommer til at handle om strategiske og principielle overvejelser. 

- Man ønsker en principel drøftelse af, på hvilke områder der skal gøres indsatser ift. budgettet 2016. 
Den store budgetdiskussion foregår dog først i Januar/Februar, men hvis man vil have regnet og 
vurderet på tiltag inden, foretrækkes disse foreslået nu. 
 

Kommentarer: 
- Toiletter ligger højt både på forældrenes og børn prioriteringsliste. 

o Dette tiltag skal følges op af en kampagne.  
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o Løsningen, hvor man lægger et lagt vinyl er ikke en midlertidig løsning.  
o Hvis denne metode vælges, skal man sørge for at holde hygiejnen i top, da materialet luk-

ker helt af. 
o Toiletter vil også være en engangsinvestering, hvor IT vil være en vedvarende investering.  

 
- Desuden har indkøb af interaktiv tavle højeste prioritet. 

 
- Prioriteringen mellem bøger og IT, er en interessant diskussion og bør drøftes, så man undgår at købe 

forældede værktøjer, dvs. bøger. 
o De digitale portaler man har, er svære at få aktiveret fordi mange unge ikke har deres egen 

device. Det kræver enten at eleverne har medbragte, eller at man kan understøtte dette, 
og det kan man ikke.  

o Omvendt gives der ikke en tydelig opfordring til, at man skal medbringe sin egen device, 
hvilket kunne overvejes at gøre.  

 
7. Skolebestyrelsesmødet flyttes fra d. 3. december til d. 17. december p.g.a. to høringsprocesser for 
henholdsvis Kvalitetsrapport og budgetreduktion. 
- Mødet d. 17. december bliver til et arbejdsmøde med det formål at udarbejde høringssvar 
- Julefrokosten fremrykkes til januarmødet 

- Mødet er blevet fremrykket til d. 17. december, da man ellers ikke kan forholde sig til budgetredukti-
oner og udarbejde høringssvar. 

 
8. Nyt fra personalet  
- Marianne: 

- Man vil på prøveordning sætte 2 voksne ind til undervisning, så man får konverteret timer sidst på 
dagen til dobbelttimer tidligt på dagen. Der er stor opbakning blandt lærerne til denne metode, og 
man har en forventning om, at det er en positiv ordning.  

- Fra lærernes side vil man anbefale, at man fremadrettet laver en 2-lærer ordning, hvilket dog ikke 
er muligt for indeværende år, men kan tænkes ind i timefordelingen for næste år. 

- Forslaget blev bakket op af bestyrelsen 
 

- Man er startet med at køre læsebånd i 4 ugers perioder fra 8.00 til 8.30. 
- Mandag afholder man magistratmøde i Håndværk og Design. 
- Ift. målstyret undervisning og synlig læring er man blevet pilotskole for projekt synlig læring. 

 
Lisanette 

-  Visionen arbejdes der med pt.  
- Desuden prøver man at udarbejde en fortælling om Ellevangsskolen 

 
9. Evt. 
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