
Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag d. 17.november 2020 kl.18.00 – 21.00 i personalerummet  

Afbud: Anja  

Gæster: SFO-forældreråd  

 

1. SFO- forældrerådet deltager to gange årligt på skolebestyrelsesmøderne.  

- Drøftelse af hvad, der egner sig for drøftelse mellem skolebestyrelse og SFO-forældreråd  

- Kort drøftelse af forløbet i forhold til hjemsendelse af 0.Y  

Det er vigtigt, at der ligger opgaver i SFO-forældrerådet, så medlemmerne har oplevelsen af at kunne gøre 

en forskel. Skolebestyrelsen har også det overordnede ansvar for dette forældreråd og for den tilhørende 

økonomi. Det er vigtigt at understrege, at SFO selvsagt er en del af skolen og dens virke. Det betyder også, 

at ordensreglerne, som forventes vedtaget senere på mødet, naturligvis også gælder for SFO. Det ville have 

været naturligt, hvis dette arbejde var blevet lavet i fællesskab. 

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der aftales snitflader for samarbejdet. Ole Bro foreslår, at han, Tenna 

(formand for SFO-forældrerådet) og Katrine (formand for skolebestyrelsen) laver udkast til en 

samarbejdsaftale. 

SFO-forældrerådet vil gerne have mulighed for at mødes et par gange selv, inden de igen medvirker til et 

møde i skolebestyrelsen i foråret. Det kunne være i marts måned. 

 

Der er spørgsmål til, hvordan skolens ledelse håndterer hjemsendelse af klasser i forbindelse med tilfælde 

af COVID-19. Ledelsen har evalueret og korrigeret procedurerne i flere omgange for at bedre 

kommunikationen og informationsniveauet. Det er oplevelsen, at der efterhånden er fundet en god model, 

som vi desværre må forvente kommer i brug adskillige gange også fremover. 

Der er kommet øget klarhed omkring reglerne for karantæne, testning og mulighed for at vende tilbage til 

skolen. 

Der er ingen specifikke regler for, hvornår der er nok elever, der er vendt tilbage til klassen, til, at 

undervisningen genoptages. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at børn, der har været ramt af corona, ikke bliver stigmatiseret af 

klassekammeraterne, når de kommer tilbage til klassen. 

Det er vores oplevelse, at Ellevangskolen har været hårdt ramt af COVID-19. Foranstaltningerne virker på 

den måde, at vi ikke oplever, at elever smitter øvrige elever.  

Skolen lever naturligvis op til gældende retningslinjer, selv om det kan virke som om, at 

sikkerhedsforanstaltningerne ikke er så skrappe som i den øvrige del af samfundet.  

 

 



2. Elevrådets punkt  

Der har ikke været møder i den seneste tid, så elevrådet har ikke noget at fremlægge denne gang. 

 

Spisning (ca. kl. 18.45)  

 

3. Ordensregler (bilag) (19.15) (beslutning)  

Vedlagte ordensregler er bearbejdet efter aftale på strategimøde i september. Efterfølgende er de drøftet 

og redigeret lidt i MED-udvalget. På MED-udvalgsmødet var der bred enighed om, at det ville være en god 

idé med en børnevenlig udgave af ordensreglerne til ophængning i klassen. Disse er også ved at blive 

udarbejdet.  

Der indstilles til, at ordensreglerne godkendes endeligt på dette møde, så de kan komme ud at leve i 

landskabet.  

Skolebestyrelsen er tilfredse med arbejdet og godkender i fuld enighed ordensreglerne. Bestyrelsen 

rundsender dem til forældrene. 

 

4. Nyt fra kommunikationsudvalg (19.30)  

Kommunikationsudvalget præsenterer en revideret udgave af kommunikationsprincippet, der er justeret 

med udgangspunkt i tilbagemeldingerne på sidste SB-møde og udvalgets videre drøftelser. Desuden 

kommer kommunikationsudvalget med forslag til, hvordan skolebestyrelsen fremadrettet kan arbejde med 

principper, og disse forslag drøftes.  

Det er vigtigt med løbende drøftelser, og det er også et lovkrav, at principperne findes. Samtidig skal det 

tilstræbes, at det er praksisnært og giver mening og kvalitet i det daglige arbejde. Principperne kan desuden 

danne basis for beslutninger og til evaluering af hændelser, der opstår i løbet af skoleåret, og som kræver 

kommunikationsmæssig handling. 

Det må forventes, at der er behov for en løbende justering af principperne, så de afspejler virkeligheden. 

Hvis der er forslag til ændring af de udsendte forslag, skal de komme i den allernærmeste fremtid, så 

principperne kan fremlægges, diskuteres og godkendes på bestyrelsesmødet i januar måned. Udvalget står 

for processen. 

 

5. Høringsmateriale vedrørende proces for kvalitetsopfølgning (kl. 20)  

Det er en kommunal opgave at føre tilsyn med undervisningen på de respektive skoler.  

Det blev varslet, at der udsendes materiale til skolerne om den nye proces for kvalitetsopfølgning. Det er 

først modtaget og rundsendt dags dato, og derfor har der ikke været tilstrækkelig tid til at forberede sig. 

Der afsættes foreløbig et kvarter til drøftelse. På mødet d. 8/12 udarbejder skolebestyrelsen et høringssvar. 

 



6. Nyt fra personalet (kl.20.15) (orientering)  

Gunni giver udtryk for, at der er coronatræthed, men at der alligevel er god stemning. De nye lofter tager 

form, og det bliver lyd- og støjmæssigt en stor gevinst for både børn og medarbejdere.  

MED-udvalget er bl.a. optaget af arbejdet med den sociale kapital. Inden længe kommer resultatet af dette 

års rapport. Temaerne fra sidste års undersøgelse er væsentlige og relevante og danner grundlag for det 

nuværende arbejde.  

Initiativet med etableringen af de administrative fællesskaber er kommet i fokus i den seneste tid. MED-

udvalget har påpeget, at en del af de opgaver, som kontoret tidligere varetog, nu er gledet videre til 

medarbejderne. Det er også et stort fokusområde for skolelederforeningen. 

 

7. Meddelelser (kl.20.30) (orientering)  

• Orientering fra økonomiudvalget  

Det netop afholdte møde i økonomiudvalget var et vellykket møde, hvor administrationslederen, Bo, 

redegjorde for den øjeblikkelige status. Det ser rigtig positivt ud på den måde, at skolen ser ud til at overgå 

det forventede økonomiske resultat i en positiv retning. 

Det er vigtigt med en tæt og løbende opfølgning i forhold til skolens økonomi. Næste møde i 

økonomiudvalget bliver i begyndelsen af marts, hvor det forventes, at der er overblik over resultatet for 

2020.  

Økonomiudvalget skal holde møde forud for SB møder, hvor økonomi er en del af dagsordenen – det bliver 
ca. 4 gange årligt. Det er Michael i samarbejde med Bo, der er ansvarlig for, at disse møder afholdes. 

Møderne i økonomiudvalget skal belyse: 

1. Lønudgifter på fast- og timeløn 
2. Specialelever 
3. Indtægter ”kundegrundlaget” 
4. Klassestørrelser evt. klassesammenlægninger 
5. Grundig belysning af ”udsving” 

• Forslag om ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 8/12 kl. 17 – 18.30.  

Det vedtages. 

• Brev fra anonym forælder  

Skolebestyrelsen har modtaget et brev fra en anonym forælder. Brevet diskuteres på bestyrelsesmødet i 

januar måned. 

• Hjemsendelser i uge 45 – 2Y, 0Y, 5.Y og 1.X  

Lisanette orienterede om dette emne under punkt 1 

• Kort om Chromebooks 

Ikke meget at berette. Overordnet set fungerer det godt. 



• Dialogmøde 

Et bestyrelsesmedlem deltager i det kommende dialogmøde, som foregår virtuelt d. 15/12. 

 

8. Evt. 

Tenna opfordrer Ellevangskolen til at have fokus på bæredygtighed og vil meget gerne tilbyde sin assistance 

i forhold til de erfaringer, de bl.a har gjort sig på Strandskolen. Det kan eksempelvis tænkes sammen med 

de kommende principper om øget affaldssortering på de kommunale skoler. Det er vigtigt, at børnene 

involveres. Vi oplever, de er både vidende og meget interesserede i konceptet. Elevrådet tænker også 

tanker i den retning. 

 

 


