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Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 17. september 2019 kl.18.00 – 21.00 

I personalerummet 

Til stede: Katrine, Mette, Bente, Hannah, Max, Robert, Jacob, Gunni, Lisanette og Jan 

Afbud: Astrid, Anja, Steffen, Morten 

 

1. Bemærkninger til dagsorden 

- Forældrenyt udkommer i slutningen af denne uge, skriver Katrine? 

Skolebestyrelsen skriver ikke til Forældrenyt denne gang, da så mange punkter fra dagsordenen er udskudt 

til næste møde.  

 

2. Gennemgang af økonomisk handleplan V/ Bo Jensen Kjelde (ny administrationsleder) – udskydes til næ-
ste møde 

 

3. Elevrådets punkt  

Elevrådet vil gerne sælge kager d. 4.10. for at tjene penge til elevrådet. 

Elevrådet vil gerne have en elevrådsvæg på samme måde som Rettighedsrådet har en væg til opslag. Elev-
rådet drøfter det på kommende møde.  

Gunni foreslår elevrådet at tale om, hvordan vi kan komme graffiti til livs – og hvad elevrådet kan gøre i den 
forbindelse. Elevrådet tager det med til næste møde.  

Elevrådet lavede en undersøgelse om madordning i udskolingen og om, hvor mange, der ville bruge en even-
tuel ordning.  

Hanna og Silja holdt et møde med det lille elevråd. Mange vil gerne holde halloween, og det lille elevråd 
kunne måske stå for udsmykning den dag. Der har i år været afholdt ét møde, og der afholdes et møde 
igen i september/oktober efter aftale med Nanna, som er kontaktlærer for det lille elevråd. 

 

Spisning (ca. kl. 18.45) 

 

4. Tilbagemelding fra samtale med distriktschef v/ Anja - orientering (kl. 19.15) - udskydes 
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5. Madordning – status og videre proces v/Lisanette og Bente – orientering (kl.19.30) - udskydes 

 

6. Ordensregler for Ellevangskolen (bilag) – første drøftelse (Kl.19.45) – udskydes til næste møde 

 

7. Nyt fra personalet (kl.20.30) (orientering) 

Gunni orienterede om et fagligt klubmøde for lærerne. 

 

8. Meddelelser (kl.20.45) (orientering) 

Lisanette orienterede om  

• opstart af ESAA Kids efter jul 

• Rettighedsrådets arbejde og valg til rådet samt Børnetopmødet i oktober 

• Skolen har besat de to ledige stillinger, hhv. et barselsvikariat og en fast stilling efter en god ansæt-

telsesproces med mange kvalificerede ansøgere 

• Kantinetilbud 

Bente orienterede om et møde med Meny om levering af mad til skolen på kort og langt sigt. Bente og Morten 

går videre med det. 

 

Referat: Jan 
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