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Referat fra skolebestyrelsesmøde - TEAMS 

Tirsdag d. 19. maj 2020, 17.00-19.00 

Deltagere: Anja, Morten, Robert, Astrid, Bente, Mette, Katrine, Helle og Steffen (forældrerepræsentanter), 
Gunni og Jacob (medarbejderrepræsentanter), Niels og Rikke(ledelsesrepræsentanter).  

Afbud: Jacob og Rikke – Ole deltager i stedet. Morten arbejder, men forsøger at koble sig på, hvis og når 
det er muligt.  Robert, Helle og Steffen er fraværende. 

Referent: Ole Bro 

 

Kort præsentationsrunde  

1)   Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 
2)   Godkendelse af referat af møde den 21. april 2020 
Referat godkendt. Fremadrettet vil referat blive udsendt sammen med indkaldelse. 
 
3)   Status på ledelsessituationen 
Niels orienterer om ledelsessituationen. Niels er indsat på Ellevangskolen besluttet af distriktsleder Karina 
Møller. Niels er konstitueret som skoleleder og har ledelseskompetencen indtil Lisanette vender tilbage den 
1/8-2020. Niels betegner den første tid som positivt og imødekommende fra personale og ledelse. 
Niels vil efterfølgende være ansat som ledelsessparring i forhold til økonomien indtil 31/12-2020. Niels er 
en dag på Sølystskolen og fire dage på Ellevangskolen. 
Gunni supplerer med status på processen omkring etablering af mere ledelseskraft. 
Anja supplerer med interne meddelelser til skolebestyrelsen – omkring en henvendelse til distriktschefen 
Karina Møller, og mener den centrale ledelse i Børn og Unge har været lydhør. 
 
4)   Status på genåbningen af skolen FASE 2 
Niels orienterer om genåbning. 
0.-5. klasse har fysisk tilstedeværelse hver dag fra 8-12.15 som i Fase 1, og 6.-9. klasse har fysisk tilstedevæ-
relsedag også fra 8-12.15, og har derefter fjernundervisning efter 13.00. 
Der gælder de samme regler for afstand på 2 meter hvis klasser blandes, men afstand på 1 meter hvis man 
forbliver i sin klasse. 
9. årgang gennemfører prøver for fire fag. 
Skolebestyrelsen mener der har været en god og tilstrækkelig kommunikationen omkring genåbning – fase 
2. 
Gunni supplerer med at både fjernundervisning og nærundervisning er nødundervisning. Skolebestyrelsen 
mener, man er godt informeret omkring nødundervisning. 
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5)   Skoleåret 2020-21 planlægning  
Status på klassesammenlægningerne 
Niels orienterer omkring klassesammenlægninger. Pointerer at kommende 9. årgang kun bliver effektueret 
pga. ny budgetmodel og skolens økonomi. Under normale omstændigheder ville der blive taget hensyn til 
en kommende 9. årgang. 
Niels orienterer omkring henvendelser fra kommende 5. årgang – specifikt fra én klasse. Rikke og Niels har 
afholdt et møde på sportspladsen og var lydhør omkring forældrehenvendelsen omkring kommunikatio-
nen.  
Anja refererer om kommunikationen og henvendelse omkring mangelfuld kommunikationen. Den er der 
senere taget hånd om. 
Spørgsmål omkring strategi – man laver lave klassekvotienter og sammenlægger senere i skoleforløbet. Det 
er ikke tilfældet. Økonomimodellen har en afgørende medvirkende faktor. Økonomimodellen er politisk 
bestemt. 
 
NP orienterer omkring klassesammenlægninger. Pointerer at kommende 9. årgang kun bliver effektueret 
pga. ny budgetmodel og skolens økonomi. 
NP orienterer omkring henvendelser fra kommende 5. årgang. RU og NP afholdt et møde på sportspladsen 
og var lydhør omkring forældrehenvendelsen omkring kommunikationen. Forældre specifikt fra én klasse. 
Anja fortæller om kommunikationen og henvendelse omkring kommunikationen. Den er der senere taget 
hånd om. 
Spørgsmål omkring strategi – man laver lave klassekvotienter og sammenlægger senere i skoleforløbet. Det 
er ikke tilfældet. Økonomimodellen har en stor medvirkende faktor. Økonomimodellen er politisk bestemt. 
 
Fag- og opgavefordeling 
Der skal være færre personale til at løse opgaven på Ellevangskolen fremover. Der bliver interne rokeringer 
i forhold til skolens opgaver. Det kan betyde flere lærerskift for de enkelte klasser. 
Der skal ansættes tre lærere på Ellevangskolen. Katrine fra skolebestyrelsen vil gerne med til ansættelses-
samtaler. 
 
Skemalægningen 
Rikke og Jan er på skemalægningskursus. I det nye år bliver der lavet skemaprincipper i skolebestyrelsen.  
 
Esaa-kids.  
Skolen udsætter beslutningen om Esaa-kids til næste skoleår. Der har ikke været afklaringer i forhold til 
Esaa-kids i det kommende skoleår. Ingen tvivl om at SB ønsker at skolen fortsætter som Esaa-kids skole. 
Der har været uklarhed fra skolens side omkring implementeringen, hvilket betyder, at der ikke har været 
andre muligheder for at fortsætte som tænkt men ikke detaljeret planlagt. 
Skolebestyrelsen har været og er meget begejstret for Esaa-kids og anbefaler, at skolen fortsætter. Skolen 
burde overveje om tilbuddet er for svær at sige nej til. 
Anbefaler at det kunne være et kommende punkt i næste skoleår. 
 
6)   Gennemgang af budget og regnskab 
Bilag medsendt 
NP gennemgår budgettet for 2020. Bevillinger følges tæt. Den stramme styring betyder, at der altid skal fin-

des indtægter ved løbende udgifter. Niels vurderer at stram styring er nødvendigt og lykkes godt. 

Anja vurderer at materialet (bilaget) ser overskueligt ud og fungerer godt. 
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Kommentarer: 

• Ingen tvivl om at budgetstramninger og dårlig social kapital er en svær balancegang. 

• Gunni vurderer at personaleinddragelse kunne være en rigtig god indgang til drøftelse omkring be-

sparelserne. Gunni vurderer, at der kan findes løsninger, hvis man samarbejder. 

• Hvordan hænger det sammen med kantinen – det ser ud til at være et større beløb end der er sat 

på budgettet. NP sender kommentar med referatet. 

• Opgaven i støttecenter vurderes efter spørgsmål at være vel finansieret. 

• Budgettet på Ellevangskolen er ikke anderledes en på andre skoler men der er ingen tvivl om at det 

opleves strammere også fordi en oparbejdet gæld skal afdrages. 

7)   Orientering om 9. klassernes afslutning samt ideer til dimission 
NP orienterer omkring 9. klassernes skoledag. Der er et fastlagt fælles kommunalt arrangement den 25. juni 
fra 14-16. Arrangementet bliver interaktiv. Personalegruppen drøfter omkring det lokale arrangement fra 
før kl. 14 og igen efter kl. 16. 
Katrine fra skolebestyrelsen vil gerne være med i en arbejdsgruppe. 
Forældreråd, elevråd og lærere inddrages i planlægning og udførelse af arrangementet. 
 
8)   Drøftelse af kommunikation  
Hvordan skaber vi den bedste kommunikation til, fra og på Ellevangskolen? 
Udskydes til næste møde 
 
9)   Punkter til kommende møder 

• Kommunikation 

• Esaa-kids 

• Støtteforening 

• SFO-økonomi 

• Økonomi – værktøjer – principper 

• Næste skoleår i skolebestyrelsen 

• Elevrådets deltagelse fremover 
 
10) Eventuelt 
Godt møde – med god stemning. Dejligt. Stor velkommen til Niels. 
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