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SIDE 1 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 8. oktober 2019 kl.18.00 – 21.00 

I personalerummet 

 

Gæst: Bo Kjelde Jensen 

Afbud: Lisanette er til bisættelse og deltager derfor ikke i mødet. 

Præsentationsrunde:  

Deltagere:  

Bo Kjelde Jensen  
Kathrine Svendsen 
Morten Charles 
Astrid Poulsen 
Mette Haaning 
Liva: Elevrådsrepræsentant  
Hanna: Elevrådsrepræsentant   
Rikke Undall  
Jan Leslie  
Gunni Østergaard 
Anja Olsen 
 
1. Bemærkninger til dagsorden 

Forældrenyt – Kathrine efterlyser, om hun skal skrive noget til Forældrenyt – det er aftalt, at der tages kon-
takt til Kathrine, når deadline nærmer sig.  

2. Gennemgang af økonomisk handleplan V/ Bo Jensen Kjelde (ny administrationsleder) 

Bo gennemgår budget og handleplan for budget – han fortæller, at han har en forventning om at sko-      
lens økonomi balancerer i kalenderåret 2022. Forventet resultat med udgangen af 2019 er anslået til 5. mil-
lioner. 

De tre primære besparelsesområder i handlingsplanen:  

• En forøgelse af undervisningsrammen 

• Reduktion af holddannelse 

• Lukning af kantinen 
 

Derudover er der mindre områder – undervisningsmiddel budgetter, Lejrskoler, ekskursioner, Teknisk ser-
vicetimer, fokus på administration og TSA, Kopi og depot, kurser og uddannelse, pædagogisk arrangement 
etc.  
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Der udtrykkes, at bestyrelsen er rolig og betryggede i, at der nu er overblik og indsigt i økonomien efter 
denne gennemgang af handleplanen v/ Bo 

Der udtrykkes bekymring blandt medarbejderne om, at denne handleplan kan iværksættes inden for denne 
tidsramme. Formanden for skolebestyrelsen italesætter, at aftalen er besluttet. Vi kan ikke diskutere tids-
rammen for afviklingen. Vi har en opgave med at rykke sammen i bussen og minimere skaden ved, at vi ska-
ber en ramme for, hvordan vi anvender de 2,7 millioner, der er tilbage til at drive støtte for de elever, der 
har fortsat har brug for støtte.  

Der gives udtryk for, at man som forældre husker, at når man sparer så mange penge, så går det ud over 
nogle børn. Forældrerepræsentanter giver udtryk for, at de forstår den bekymring, som rammerne skaber 
for medarbejderne.  

Bo animerer til, at vi står sammen, og sammen går ud og taler om, at vi har en opgave sammen.  

Der tales om, at det er vigtigt at økonomiudvalget består, og der fortsat skal være en sparring og en priori-
tering i økonomiudvalget. Det aftales, at der kvartalsvis laves sparringsmøder i økonomiudvalget – formøde 
i økonomiudvalget – med pixi-udgave til bestyrelsen. Bo kalder ind til møde i økonomiudvalget.  

3. Tilbagemelding fra samtale med distriktschef v/ Anja - orientering  

Der har været et møde mellem Anja og Carina Møller (distriktschef). Carina giver udtryk for, at man som 
bestyrelse altid kan tage fat i hende. LQ giver udtryk for, at der er etableret et godt samarbejde.  

4. Elevrådets punkt  

Der aftales et kagesalg torsdag den 10. oktober i kantinen – kagerne bages i madkundskab. Der skal laves et 
”allekald” på dagen.  

5. Madordning – status og videre proces v/ Bente og Morten – orientering 

Meny har generet en menu til bestilling af mad fra supermarkedet.  

Morten og Bente er i gang med at finde ud af, hvordan man kan lave et bestillingssystem, der kan håndtere 
både bestilling og betaling.  Ellevangskolen sender en bestilling til Meny på mailadresse klassevis– herefter 
sender Meny en mobile- payanmodning til de forældre, der har bestilt. Vi vil gerne have en løsning, der for-
anstaltes af Meny, som er udbyder – Ellevangskolen er kunden.  

Vi kan spørge TS, om det er muligt at lave en bruger ” Meny” i AULA, som kun har kommunikationsbeføjel-
ser.  

Morten og Bente går videre med ordningen 

- Måske kunne vi finde nogle seniormedarbejdere, der kunne stå for uddelingen af mad til eleverne i kanti-
nen – duksene henter i kantinen.  
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6. Aula gennemgang og drøftelse v/ Jan 

Aula træder i kraft onsdag d. 23. oktober og vi skal være forberedte på driftsvanskeligheder i en  
opstartsfase.  
Vi har tre superbrugere her på skolen TS, Kristina og Gitte  
I maj måned havde vi en eftermiddag, hvor AULA blev gennemgået – så blev AULA udskudt – til uge 43.  
Jan gennemgår en introduktion til Aula for skolebestyrelsen.  
 
Vi taler om, at det kunne være en god idé at lave et vindue, hvor forældrene kan kommentere på og give en 
Feedback til os, som skole, omkring hvordan informationsstrøm og måde opleves i forældregruppen.  
 
Og Intrabeskeder og Facebookbesked om, at AULA træder i kraft onsdag i uge 43. Der skal være en 
generel information, om hvordan man som forælder kommer på, og hvor man kan hente information.   
Skolebestyrelsen vil gerne inviteres ind i hvordan AULA skal anvendes på Ellevangskolen.  
Vi aftaler, at det kan være et område, som vi genbesøger senere på et bestyrelsesmøde om en månedstid. 
Det fylder måske mere for medarbejdere end for forældre.  
 
 
7. Nyt fra personalet - orientering 

Personale – der er medarbejdere, der har det svært, og det fylder meget for medarbejdere. Hvordan sikrer 
vi, at den struktur, der er omkring klasser – der har det svært også bærer de elever, der har det svært. Det 
arbejder skolen med inden for de rammer, vi har.  

8. Meddelelser - orientering 

Plan for optagelse af film om Ellevangskolen (bilag) 

Anja stiller op til optagelse, Elevrådet laver noget, frikvarterer med mange børn, der leger og har det sjovt. 

Madkundskab – C- husets legeplads – 50 børn, der spiller en fodboldturnering i FIFA.  

Der er indbudt til dialogmøder med rådmanden onsdag d. 23.oktober kl.19 – 20.30 – hvem deltager fra Elle-

vangskolen (udover LQ). Tilmelding skal ske inden uge 42 på aak.plan2learn.dk - dagsorden til dialogmøde 

kan også findes her. Der kan også laves en fællestilmelding, hvis navn og e-mail på mødet.  

Kathrine, Gunni, Lisanette, Jan og Anja (måske) deltager.  

Ordensreglerne udskydes endnu engang pga. pladsmangel på dagsordenen 
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