
Dagsorden Skolebestyrelsesmøde, tirsdag den 6.oktober klokken 18-21 på lærerværelset  

 

På dette møde deltager én gæst; administrativ leder Bo Kjelde, der er med fra 19.30-20.00.  

 

18.00-18.05: Præsentationsrunde.  

Der deltager nye elevrådsrepræsentanter samt en ny fra ledelsen, og derfor tager vi en navnerunde, så alle 

ved, hvem der er med til mødet.  

 

18.05-18.45: Utryghed i skolens område.  

Der har gennem længere tid været stigende utryghed ved at færdes i området omkring skolen, både for 

børn og voksne. Oplevelserne er både salg af stoffer ved skolen (uden for skoletiden), knallertkørsel i høj 

fart, og grupper af unge, der optræder eller fremstår truende, ligesom der ligger glasskår og affald på 

legepladserne ved skolen. Der er tale om unge mennesker uden relation til skolen, og det hele foregår, når 

skolen er lukket. Lisanette har været i kontakt med forebyggelsesenheden i politiet for at høre, hvad 

kommunen/SSP kan tilbyde i denne situation, og hvordan skolen kan samarbejde med SSP.  

Politiet oplyser, at de i de seneste 10 uger ikke har fået anmeldelser fra lokalområdet vedrørende denne 

problematik. Politiet opfordrer til, at borgerne henvender sig, når de oplever forhold, som virker utrygge, 

ulovlige eller farlige. Rigspolitiet har bl.a. lavet en app, hvor man kan tippe det lokale politi. 

Forældre har mulighed for at danne en gruppe som ”Natteravne”, hvilket der er gode erfaringer med andre 

steder. 

Skolen har som sådan ikke noget juridisk ansvar for, hvad der sker på skolens område uden for skoletid, 

men skolen er naturligvis en vigtig aktør i forhold til at sikre, at børn, forældre, medarbejdere og folk i 

lokalområdet er trygge ved at være en del af Ellevangskolen, og at skolen har et godt image. 

Birgitte kontakter SSP for at høre, hvordan vi kan indgå i et samarbejde. Birgitte og Birgitte har fokus på at 

informere udskolingen. Problematikken omtales desuden i et forældrebrev fra bestyrelsen. 

 

18.45-19.15: Spisning  

 

19.15-19.30: Elevrådet  

Det nye elevråd har konstitueret sig. Smilla er formand, Frederik er næstformand. 

Elevrådet har arbejdet med at bidrage til bevægelsesugen i uge 41. Elevrådet ønsker sig, at skaterrampen 

færdiggøres. B-huset vil gerne have flere udeaktiviteter. Der er brug for opmærksomhed på automaten og 

den fælles brug med fokus på Covid-19. Kan der opsættes spritdispenser? 

 

19.30-20.00: Økonomi – fremlæggelse af foreløbigt regnskab  



Administrativ leder Bo Kjelde fremlægger regnskabsstatus til og med september 2020.  

Den økonomiske plan kører som forventet. Det er skolens ambition at være gældfri med udgangen af 

skoleåret 21/22. Lønudgifterne er lavere end budgetteret, mens udgifterne til specialklasserne er stigende. 

Det er disse to poster, som selvsagt udgør absolut størstedelen af skolens budget. Budgetstyringen kan til 

tider være vanskelig, idet uforudsete udgifter kan opstå hurtigt. 

Bestyrelsen og særligt økonomiudvalget ønsker flere oplysninger og en mere detaljeret viden om 

baggrunden for de økonomiske nøgletal. 

Michael Kjær indkalder økonomiudvalget til møde i november måned. 

 

20.00-20.30: Kommunikationsudvalg og principper (bilag)  

Skolebestyrelsens kommunikationsudvalg har udarbejdet udkast til to principper for ekstern 

kommunikation. Endvidere har udvalget drøftet hvilke aktiviteter, det gerne vil gennemføre i indeværende 

bestyrelsesår; udvalget fortæller kort om disse. Kommunikationsudvalget foreslår afholdelse af et årsmøde 

i januar måned, hvor tryghed i lokalområdet er temaet, og hvor skolebestyrelsens formand aflægger 

beretning. Skolebestyrelsen skal beslutte, om udvalget skal arbejde videre med denne idé. Det foreslås 

endvidere, at kommunikationsudvalget frem mod næste skolebestyrelsesmøde kigger på de eksisterende 

principper og på næste møde fremlægger forslag til eventuelle justeringer, samt en plan for hvordan 

principperne kan blive en fast del af skolebestyrelsesmøderne fremover. Skolebestyrelsen skal beslutte om 

udvalget skal arbejde videre med dette. Bilag til dette punkt: Udkast til to principper for ekstern 

kommunikation samt liste over eksisterende principper.  

Det aftales, at kommunikationsudvalget på baggrund af aftenens respons og debat fortsætter efter den 

plan, som er skitseret ovenfor.  

 

20.30-21.00: Orientering fra medarbejdere og ledelse 

Besættelsen af den ledige lederstilling er blevet udsat, så den forventes at være på plads pr. 1/1-21. Det 

bliver et genopslag, da ansøgerfeltet i første omgang var for smalt. Stillingsprofilen bliver korrigeret, så den 

passer med kompetencerne hos de øvrige tre ledere.  

To klasser har været hjemsendt i en uge pga. Covid-19. 

Lisanette opfordrer til at fortælle de positive narrativer om Ellevangskolen og ikke fastholde skolen i gamle 

fortællinger. 

Der er ansat en ny lærer. Cecilie Blæsild Johansen begynder d. 1/11-20. 

 


