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SIDE 1 

 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 21. januar 2020 

kl.18.00 – 21.00 

i personalerummet 

Deltagere: Anja, Morten, Robert, Astrid, Bente, Mette, Katrine og Steffen (forældrerepræsentanter), Han-
nah og Max (elevrepræsentanter), Gunni og Jacob (medarbejderrepræsentanter), Jan (ledelsesrepræsen-
tant). 

Afbud: Lisanette 

1. Bemærkninger til dagsordenen 
 
Katrine og ledelsen skriver om en eventuel madordning i Forældrenyt og på Facebook. 
 

2. Elevrådets punkt 
 
Elevrådet har gang i et projekt med affaldssortering, og arbejder også videre med kageordnin-
gen.  
 

3. Madordning (orientering og drøftelse) 
Michael m.fl. fra Michaels Skolemad deltager og præsenterer ordningen og et udvalg af deres 
produkter og svarer på spørgsmål. 
 
Bestyrelsen havde følgende spørgsmål på seneste møde: 
 
- Hvad koster køleskabene i strøm?  
- Hvad nu, hvis firmaet lukker – hvad hænger vi så på? 
- Kan priserne på produkterne indeholde leje af køleskab samt kørsel, så skolen ikke har an-

svar for den del? 
- … 

 
Firmaet fremlagde, hvilke produkter, de har, samt den hjemmeside, man kan bestille fra.  
Madbestilling foregår i et regi (Kim), produktion og levering i Michaels Skolemads regi. Man kan 
bestille ugens menu for 100 kr. Priser for mad ligger mellem 20 og 25 kr. Der er også snacks til la-
vere priser.  
 
Når der er lavet en aftale med skolen, er der ingen krav om mindstebestilling eller andet. Bestillin-
ger leveres i et køleskab, som skolen stiller til rådighed. Der bliver ikke leveret bestik med. 
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Holdbarhed: 5 dage.  
 
Der er 10 karruseller i automaten, fra 6 til 24 enheder i en karrusel, afhængig af, om det er dagens 
ret eller snacks. Man vælger selv, hvad der skal være i automaten. 
 
Temperaturen i automaten er 2-3 grader. De nye automater bruger for ca. 1.000 kr. strøm/år.  
5.000 kr., hvis vi ikke ønsker automaten efter de tre år.  
 
Der er ikke taget højde for allergener, men man kan kontakte firmaet for en løsning. 
 
Ca. 14 dages levering af ny automat. Største del af omsætningen er fra automaten.  
 
Firmaet står for vedligehold af automaten, skolen har ansvar for hærværk mv.  
 
Samlet løsning med automat med dankort/mobilepay 2.400 kr./måned. Kørsel 100 kr./dag, 21-22 
dage/måned. I alt ca. 4.600 kr./måned. 
 
For at undgå engangsplast, kan eleverne selv medbringe bestik, eller man kan indkøbe bestik?! 
 
Skolen har et industrikøleskab, der kræver en reparation på 3.000 kr. Jan taler med Robert, om vi 
har ekstra kølekapacitet.  
 
Ellevangløbet kan finansiere abonnementet, hvis det er tilladt. Jan undersøger, om det er lovligt. 
Alternativt, om man kan lave en anden konstruktion. Abonnementet på den nuværende automat 
kan gå til den nye automat. 
 
Hvis finansieringen går i nul for skolen og det er inden for lovens rammer med finansiering fx via 
Ellevangløbet, er bestyrelsen positive over for madordningen. Bestyrelsen melder ud, at skolen har 
udlånt penge til etableringen af ordningen. Bo regner på ordningen, og der skal etableres en ord-
ning, hvor de ældre elever holder opsyn med automaten i starten. Jan aftaler placering med Ro-
bert.  
 
Spisning – mad fra Michaels Skolemad (ca. kl. 18.30) 
 
Tak for i aften til elevrådsrepræsentanterne 
 
4. Nyt fra personalet (orientering) (19.00) 

 
Gunni orienterede om en problematisk/manglende rengøring på skolen. Det nye firma foreta-
ger genoprettende rengøring i den kommende periode.  
 
Teknisk servicepersonalet har hænderne fulde for tiden pga. ombygningen og når ikke de øv-
rige opgaver, de plejer at nå. Der mangler vedligeholdelse en del steder på skolen, også på 
grund af hærværk.  
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Opmærksomhed på, at der fortsat mangler en leder på skolen med Lisanettes sygemelding. Læ-
rerne udtrykker stor bekymring for dette i forhold til de mange opgaver med bl.a. kommende 
skoleårs planlægning. 
 
Matematikprojekt på 6. årgang, hvor der er masser af energi på blandt børn og voksne. 9. år-
gang i gang med øveprøver. Miniby før jul var også et godt projekt. En udfordring, at man ikke 
må dele billeder med egne mobiler pga. GDPR-regler. 
 
 
8.y var i finalen i Skills i Kbh. i fredags. Tre elever kom i semifinalen og var tæt på at komme i 
finalen.  
 
Bestyrelsen opfordrer til at lærerne fortæller om dette på Facebook. 
 

5. Meddelelser/orientering 19.15 
a. Status på ledelsessituationen 
b. Social kapital-måling 
c. Klasser/indsatser på mellemtrinnet 
d. Øveprøver 
e. Ny læringsplatform, MOMO, fra sommeren 2021. 

 
Jan orienterede om ovenstående. 
 
Bestyrelsen er bekymret for den situation, skolen gennem længere tid har været i med dårlig 
økonomi samt underskud af ledelse. Bestyrelsen ønsker et møde med Karina Møller snarest 
muligt for at afklare, hvad hun/kommunen kan gøre for at understøtte skolen i den nuværende 
situation. Anja kontakter Karina. 
 
Der har været en henvendelse fra en forælder ang. fodtøj. Anja vender tilbage med et svar. 
 
Referat: Jan 
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