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SIDE 1 

 

Skolebestyrelsesmøde 
torsdag d. 17.september 2015  

 
1. Bemærkninger til dagsorden, Velkomst til elevrødder og præsentationsrunde 

- Søren - Afbud 
- Maria - Afbud 

Afklaring af, hvem der skriver til Forældrenyt – LQ medbringer plan for deadlines frem til jul 
- Forældrenyt d. 08/10 - Kristian 
- Forældrenyt d. 05/11 - Søren 
- Forældrenyt d. 4/12 – Maria 
- Forældrenyt d. 17/12 – Anne 

 
2. Elevrådets punkt  
Elevrødderne fortæller om deres motivation for at stille op som formand og næstformand 
Dagsordenen gennemgås sammen med eleverne. Herefter står det eleverne frit for hvornår de ønsker at forlade mødet 

 
- Elevrådet består af 20 elever, en fra hver klasse fra 5. klasse og op. Her er der én repræsentant  fra 

hver klasse. Der afholdes Elevrådsmøde ca. hver 3. uge, hvor enten Birgitte Hørby eller Lisanette 
Qvortrup indkalder. 

- Ny formand, Jakob, og næstformand, Chili, er valgt. 
- Jakobs motivation for at stille op var, at arbejdet er spændende, det giver kontakt til ledelse, og 

muliggør at give inputs videre fra klassen og dermed få mere indflydelse 
- Chilis motivation for at stille op var, at det er fedt at gøre en forskel og hjælpe klassen, samt at sikre 

at klasseinputs kommer videre.  
- Formand og Næstformand får beskeder om bestyrelsesmøder på Intra, men der skal lige tjekkes op 

på, om meddelelsen dukker op hos eleverne. 
 

- Af tiltag elevrådet har overvejet nævntes:  
o Halloween fest 
o Bedre Wi-Fi på skolen 
o En støvsuger til hvert hus 
o Mobile Pay eller en anden smartere løsning i kantinen 
o En klasseturnering hvor man dyster i forskellige discipliner i frikvarterne.  

 
3. Nyt fra personalet (Bill & Gunni)  

Målstyret Undervisning 
- Det der fylder hos personalet, er målstyret undervisning og synlig læring – Dette nye projekt er i gang 

med at blive indfaset, hvor personale har taget forskelligt imod det og organiseret det forskelligt. 
Nogle har valgt kun at gøre det i nødvendige fag, mens andre har gjort det i alle.  

- Den manglende metodefrihed kan være begrænsende og provokerende for nogle, men der er meget 
forskellige holdninger til dette værktøj.  

- Desuden går man fra aktivitetsplaner til årsplaner, som der kommer en digital skabelon til. Herudover 
ligger der også en evaluering, der skal foretages sammen med børnene. 

- Det positive er, at der er kommet mere samarbejde på årgangen, og man udveksler i højere grad ide-
er, da samarbejde har været nødvendig på en anden måde end tidligere.  

o Det blev kommenteret af elevrådsformanden, at målstyret undervisning gerne må fylde 
mere, og være endnu mere differentieret, da han til tider oplevede ikke at blive udfordret 
nok af den nuværende målstyrede undervisning. 
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Diverse Meddelser 

- Festugen - Mange elever har været afsted til mange aktiviteter og haft nogle gode ture. 
 

- Det at flytte SFO’en ind på skolen har fyldt meget, ift. at få samarbejdet til at fungere, hvor nye prak-
tiske ting hele tiden dukker op, der skal håndteres.  

 

- Lærere der underviser fuldtid er enormt tidspressede ift. at nå og forberede sig, og må derfor eksem-
pelvis skære ned på skriftlige opgaver. Dette er ikke et skoleskabt problem, men vilkårene for fuld-
tidslærere pt., som påvirkes forskelligt af disse vilkår.  

- Arbejdsmiljømæssigt er det problematisk at nogle lægger flere arbejdstimer i det, end det de skal. 
 
Lederteam (Lisanette)  

- Et nyt ledelsesteam er dannet, hvor man har fået taget individuelle ledelsestest, samt fået lavet en 
samlet profilledelse. 

o Her var styrker især visionsdelen, mens det at få meldt mellemregningerne ud ift. de be-
slutninger der træffes, skal teamet blive bedre til.  

- Herudover fylder målstyret og synlig læring også meget. Man skal i den forbindelse huske på, at måls-
tyret læring ikke er et nødvendigt onde, men et værktøj man skal bruge, når dette er brugbart. 
Herudover må man forvente, at dette er noget man skal eksperimentere med over tid, for at opnå 
den bedst mulige effekt. 

 
4. Årshjul – Bilag 
Årshjulet for skolebestyrelsens arbejde gennemgås i fællesskab 
Der nedsættes udvalg og udpeges koordinator, hvor det har relevans, med det formål, at vi får et kvalificerede oplæg til drøftelse   

- Gennemgang af Årshjul blev gjort af Anja & Lisanette, hvor man har forsøgt at samle alle de skal-
ting, man har liggende. 

- Herudover blev det besluttet kun at fastholde et udvalg, økonomiudvalget bestående af Anja, Mor-
ten samt Robert. 

o Inputs: 
 Visionen er det helt centrale ved skolebestyrelsesarbejdet, hvorfor dette bør ligge 

til grund for alle møderne. 
 Herudover skal APV på i februar, da handleplan skal fastlægges inden d. 31/3. 
 Morten, Anja og Robert (Økonomiudvalget) prøver at arrangere et møde med Mar-

tin omkring budget for det kommende økonomiske kalenderår. 
 Herudover er det vigtigt at få skabt en klar og tydelig vision for Ellevangsskolen ifm. 

STOP OP dagen. 
 

5. Kontaktforældremødet torsdag d. 5. november 
Brochure til brug i klasserne gennemses 
Hvad er formålet med kontaktforældremødet? 
Idéer til indhold og nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af konkret oplæg 

- Det blev besluttet at revidere informationsbrochuren, hvilket Morten varetager. 
- Hernæst blev det besluttet, at kontaktforældremødet d. 5/11 aflyses, og man sætter i stedet kontakt-

forældre på skolebestyrelsens sidste møde inden sommerferien i maj. 
- Den spæde ide til målsætningen for kontaktforældremøde blev overordnet at debattere, hvad der 

går godt og skidt, samt hvad visionen på sigt skal være for Ellevangsskolen.  
 
6.  STOP OP program – orientering om planerne for lørdag d. 26. september -Bilag 

- Målsætningen med STOP OP Dagen er at gennemgå samt debattere visioner, værdier og afslutte med 
festligt samvær. Skolebestyrelsens visioner bliver her en del af introduktionen.  
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- De samlede visions- og værdiinputs fra eventen samt personalets bud samskrives hernæst af ledel-
sen. 

 
7. Meddelelser 

- Man har fået en forældrehenvendelse om målstyret undervisning i forhold til at et barn børn følte sig 
udstillet. Efter noget debat nåede frem til: 

o Hvis det er en enkeltsag, bør forældrene gå til læreren.  
o Men det er dog vigtigt at lærerne får taget en drøftelse af, hvad og hvordan man signalerer.  

 
- Man har fået henvendelse omkring brugen af informationsopslag på Facebook ifm. indbrud. 

o Her blev man enige om, at man bruger de kanaler skolen har dvs. intranet, referater, op-
slagstavler mv., ikke Facebook, hvis man ønsker at informere. 
 

- Man har fået henvendelser omkring længden på skoledage fra journalister, der ønsker at få skolens 
vinkel. 

o Her blev det i fællesskab besluttet ikke at komme med nogle udtalelser, da man ikke havde 
en umiddelbar grund til dette. 

 
8. Evt. 

- Skum er forbudt i forbindelse med 9. klassernes sidste skoledag. 
 

- Desuden blev det foreslået, at tage en diskussion af brugen af smartphone på mellemtrinnet, dvs. 
om telefonen skal afleveres om morgen eller ej. Dette kunne være en debat skolebestyrelsen kun-
ne tage op. 
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