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SIDE 1 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 

tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 17.00 – 21.00 

I skolens personalerum 

 

Afbud: Gunni 

Gæster: SFO-forældrerådet deltager under pkt. 9 og til spisningen 

 

Mødet er samtidig en afslutning på samarbejdet i indeværende skoleår. Derfor afsluttes mødet kl. 20 med 

spise og drikke. 

 

1. Forventningsafstemning om samarbejde v/ Katrine og Tenna (kl. 17.00) 

Der er blandt flere bestyrelsesmedlemmer en opfattelse af, at det har været vanskeligt at mødes til besty-
relsesmøder i det virtuelle rum. Det virker desuden til, at bestyrelsesrollen opfattes forskelligt. Bestyrelsen 
har i det forløbne år brugt en del tid på principper og retningslinjer, hvilket flere medlemmer har efterlyst. 
Andre giver udtryk for, at de primært foretrækker en mere pragmatisk tilgang, hvor dagsordenen ikke i så 
høj grad er præget af lovgivningsmæssige forhold. 

Der er tale om en helt fundamental debat og forventningsafstemning, da en fælles forståelse er en vigtig 
forudsætning for et konstruktivt skolebestyrelsesarbejde og et tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og 
bestyrelse.  

Konklusionen er, at der virker til at være en bred enighed i ønsket om, at de forskellige kompetencer i sko-
lebestyrelsen kan udnyttes og forenes på bedste vis i bestræbelserne på at støtte skolens udvikling. 

 

2. Elevrådets punkt (kl. 17.45) 

Elevrådet har modtaget 6000,- fra undervisningsministeriet til trivselsmæssige aktiviteter. Elevrådet har be-
sluttet sig for at købe bolde til hele skolen. 

 

3. Seminar for skolebestyrelsen (kl. 17.55) 

- Forslag til nedsættelse af udvalg til planlægning af seminaret 
- Forslag til dato: lørdag d. 4. september kl. 9 – 16 

Forslag til dagens program sendes til Katrine og Lisanette. Det besluttes, at seminaret afholdes d. 4/9 i tids-
rummet 9-16. Katrine er ved at undersøge en mulig lokation. 
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4. Årsberetning for skolebestyrelsens arbejde v/ Katrine (18.05) 

Drøftelse og input ud fra bilag.  

Årsberetningen er vedhæftet. Skolebestyrelsen anerkender formandens skrivelse og giver udtryk for, at den 
er dækkende for årets arbejde.  

 

5. Principper for kommunikation til godkendelse (18.20) 

Principperne godkendes med en enkelt mindre rettelse. De bliver tilgængelige på Ellevangskolens hjemme-
side. 

 

6. Nyt fra personalet (kl.18.35) (orientering) 

Principperne godkendes med en enkelt mindre rettelse. De bliver tilgængelige på Ellevangskolens hjemme-
side. Gunni er pt. sygemeldt og kan derfor ikke deltage i dagens møde. Gunni forventes tilbage i bestyrel-
sesarbejdet i det kommende skoleår. Frederikke Moesgaard bliver samtidig ny medarbejderrepræsentant 
som erstatning for Birgitte Højholt, som går på pension. 

 

7. Meddelelser om kommende skoleår v/ Lisanette og Michael (kl.18.50) (orientering) 

- Ansættelser og pensionering/efterløn 

- Lokaleplan, brug af UUV, skemaer, Esaa kids 

- Anvendelse af statslige trivselsmidler og proces for brug af de kommunale trivselsmidler 

- Årsplan for kommende skoleårs skolebestyrelsesmøder. Der udsendes forslag inden sommerferien 

- En smule om den aktuelle Covid-19 situation 

- Forventet regnskab  

Vi ansætter mange nye medarbejdere til det kommende skoleår. Det skyldes pension samt oprettelsen af to 

nye specialklasser. Det har været en hektisk periode med 27 ansættelsessamtaler inden for en uge! Det er 

ledelsens oplevelse, at det er lykkedes at ansætte kompetente lærere. Fra det kommende skoleår ændres 

afdelingsstrukturen til 0.-5. årgang og 6.-9. årgang.  

Der er desuden udarbejdet en ny lokaleplan på skolen, som understøtter de pædagogiske tanker bag den 

kommende afdelingsstruktur. 
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I det kommende skoleår indfører skolen på 1. og 2. årgang ESAA Kids, som er et koncept, hvor man i samar-

bejde med lokale foreninger ønsker at arbejde motorisk og pædagogisk med børnene i ønsket om at enga-

gere dem i foreningslivet. Det har de seneste par år været bestyrelsens ønske at kunne etablere ESAA Kids. 

Det er derfor glædeligt, at det nu bliver en realitet. 

Ellevangskolen er i lighed med landets øvrige folkeskoler blevet tildelt en statslig pulje til iværksættelse af 

trivselstiltag. Det drejer sig om ca. 220.000 kr. Aarhus Kommune har desuden valgt at afsætte et beløb, som 

også kan bruges på trivselsaktiviteter. For Ellevangskolens vedkommende drejer det sig om ca. 190.000 kr. 

Skolen har på det seneste måttet hjemsende to klasser pga. COVID-19. 

Efter en periode med presset økonomi er det enormt glædeligt, at Ellevangskolen nu er gældfri. Det har 

krævet en stor indsats af skolebestyrelsen, ledelsen og medarbejderne, som sammen har løftet opgaven. Det 

betyder også, at der fremadrettet er mulighed for at kunne prioritere nogle midler til områder, som har været 

reduceret i de seneste 2-3 år. Der er dog fortsat fokus på at have en forsigtig tilgang til budgettet, da nogle 

udgifter er svære at styre. Det gælder primært betalingen til specialklassetilbud for børn, der bor i skoledi-

striktet. 

 

8. Pause (kl. 19.20) 

 

9. SFO-forældrerådet (kl. 19.30 – 20.00) – status for arbejdet i SFO-forældrerådet 

SFO-forældrerådet har på baggrund af forældretilfredshedsundersøgelsen iværksat en spørgeskemaunder-

søgelse for at få mere viden om de overvejelser, som ligger bag forældrenes besvarelser. 

s oplevelse, at der er brug for i højere grad at gøre opmærksom på dets eksistens. Møderækken i indevæ-

rende år har været udfordret af coronarestriktioner, virtuelle møder samt en del afbud, som har medvirket 

til aflyste møder. 

SFO har fået del i de trivselsmidler, som er afsat fra statens og kommunens side til trivselsaktiviteter. 

Ellevangskolens SFO får onsdag besøg af rådmanden for Børn og Unge. Han vil bl.a. gerne tale om normerin-

ger. 
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