
  

ELLEVANGSKOLEN | Jellebakken 17, 8240 Risskov | Tlf.: 87 13 85 00 | e-mail: elle@mbu.aarhus.dk | Web: www.ellevangskolen.dk 

SIDE 1 

 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 17. december 2019 

kl.18.00 – 21.00 

i personalerummet 

Deltagere: Anja, Morten, Robert, Astrid, Bente, Mette, Helle, Karen og Steffen (forældrerepræsentanter), 
Hannah og Max (elevrepræsentanter), Gunni (medarbejderrepræsentant), Jan (ledelsesrepræsentant). 

Afbud: Lisanette, Steffen, Jacob 

1. Bemærkninger til dagsordenen 
 

2. Elevrådets punkt 
Hannah fortalte om, at elevrådet arbejder på elevrådsvæggen, som viser, hvad elevrådet er i 
gang med at lave. De har lavet et skraldespandsudvalg, som undersøger, om man kan sortere 
affald på skolen. Måske flere slags skraldespande mv. Det lille elevråd har delt pebernødder ud 
til eleverne på skolen. Det blev taget godt imod.  
Besøget på Risskov Skole blev aflyst, da læreren ikke var der den dag. Elevrådet prøver at lave 
en ny aftale og laver en forventningsafstemning i elevrådet. Jan bliver inviteret af elevrådet til 
det møde.  
 

Spisning (ca. kl. 18.15) 
 
3. Ordensregler (kl. 18.45) 

Ordensreglerne (bilag) fremlægges til godkendelse i bestyrelsen. 
Forslag om, at børnesynet og værdigrundlaget bliver delt ud til forældre ved deres første møde 
med skolen, og at man præsenterer ordensreglerne i korte træk på en enkelt side, samt hvor 
man kan finde dem (på hjemmesiden). Katrine laver et udkast til en pixiudgave.  
Vigtigt at gøre opmærksom på, at reglerne er lavet ud fra et behov og signalere, at der bliver 
taget hånd om dette.  
Behov for, at ordensreglerne bliver gennemgået i klasserne, og at reglerne bliver brugt aktivt 
over for elever og forældre, når de ikke bliver overholdt.  
Formidles ad mange forskellige kanaler, men det er nødvendigt med en helt kort oversigt, der 
kan være på en side, og som man kan huske. De uddybede ordensregler kan præsenteres ved 
behov.  
Rettelse: Der skal kun stå løbehjul, ikke elektriske løbehjul. Sne og snevejrsregler står dobbelt.  
Ordensreglerne blev vedtaget af bestyrelsen med de ovennævnte rettelser. Klubben orienteres 
om reglerne også.  
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4. Madordning (kl. 19.15) (orientering og drøftelse) 
Gunni og Jan præsenterer mulig løsning 
 
Spørgsmål til ordningen: 
- Hvad koster køleskabene i strøm? 
- Hvad nu hvis firmaet går konkurs – hvad hænger vi så på? 
- Tilbud på, hvad priserne skal være, for at han afholder alle udgifter. Hvis ikke, kan priserne 

så sættes op, så vi betaler med forskellen?  
- Referencer fra skoler 
- Vi undersøger, hvordan ordningen kan blive udgiftsneutral for skolen.  

 
Bestyrelsen er enig om, at vi går videre med at undersøge, om ordningen er god for os.  
 

Tak for i aften til elevrådsrepræsentanterne 
 
5. Social kapital-måling (kl. 19.45) (orientering)  

 
Resultaterne fra kapitalmålingen blev præsenteret for bestyrelsen. Bestyrelsen fandt disse tal 
meget bekymrende, og der blev talt om den proces, der skal følge som konsekvens af resulta-
terne.  
 

6. Nyt fra personalet (orientering) (20.15) 
 
Gunni orienterede om personalets oplevelser af de nye administrative fællesskaber. 
 

7. Meddelelser (orientering) (20.30) 
 

Referat: Jan 
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