
Referat af opstartsmøde i skolebestyrelsen d. 4/9-21 

 

Program 

9.30 – 10.15: Kaffe og snack, løs snak og præsentation 

10.15 – 11.15: Information fra ledelsen (v. Lisanette) 

Strække ben-pause 

11.20 – 12.30: Oplæg om dette skoleår (Katrine), gruppearbejde og drøftelse 

12.30-13.15: Frokost 

 13.15-14.00: Walk and talk i en ramme 

14.00-15.30: Hul på første princip 

15.30-16.00: Fotografering til hjemmesiden og afrunding på dagen 

 

• Information fra ledelsen 

Det har været en god begyndelse på skoleåret. Coronaperioden har betydet, at stort set alle var samlet på 

skolen. Nu er skoleverdenen igen åben, hvilket betyder, at langt flere medarbejdere er ude af huset til 

forskellige ting. 

Der er fra skoleårets start en række nyansatte lærere og pædagoger, en ny medarbejder på kontoret samt 

en ny Pæd. Leder for udskolingen. Der er stort fokus på at tage godt imod den nye medarbejdergruppe for 

at skabe et netværk. Alle nye får en mentor. Der er jævnlige samlinger for de nye med forskelligt indhold. 

Generelt giver de udtryk for, at de føler sig rigtig godt modtaget og er glade for deres opstart på skolen. 

Skolen oplevede et højt niveau i ansøgerfeltet i forbindelse med nyansættelserne. Ansøgerne var generelt 

velforberedte og havde sat sig ind i skolens kultur, værdier og pædagogiske visioner. Især Ellevangskolens 

børnesyn blev et tema ved flere af samtalerne. 

Skolen er desværre ramt af flere langtidssygemeldinger primært i udskolingen, som er baseret på nogle 

fysiske forhold, der ikke specifikt er arbejdsrelaterede. Det kan være svært at lave vikarløsninger, fordi 

tidshorisonten kan være ukendt. Det er ledelsens oplevelse, at der nu er fundet kompetente afløsere til de 

respektive positioner. 

Ledelsen vil i den kommende tid desuden have fokus på skolens hjemmeside. Den blev oprettet i 2019, 

men der er alligevel en række ting, der skal redigeres eller tilføjes. Hjemmesiden er i dagligdagen nok mest 

benyttet af eksterne interessenter, og det er vigtigt, at den giver et retvisende indtryk af skolen og dens 

pædagogiske indhold, traditioner og værdisæt. 



Der er lavet en ny struktur på skolen. Der er ikke længere tale om indskoling, mellemtrin og udskoling. Den 

nye opdeling er 0.-5. årgang og 6.-9. årgang. Det har også betydet en rokering i husene.  

Specialklasserækken er blevet udvidet til syv klasser. Det kendetegnende for eleverne i disse klasser er, at 

de har generelle indlæringsvanskeligheder. Klasserne er placeret i almenområdet i husene og indgår i 

sammenhænge med de andre børn, når det er muligt. 

Ellevangskolen er en skole i bevægelse. Derfor er det glædeligt, at ESAA Kids i indeværende skoleår bliver 

indført på 1. og 2. årgang. Der er tale om et samarbejde med ESAA, som stiller instruktører til rådighed. 

Formålet er at styrke motorikken, bevægeglæden og motivationen til livslang sundhed og trivsel, og vi 

ønsker at skabe en kobling til det lokale foreningsliv. 

TIMA: I efteråret er Ellevangskolen en del af TIMA, som står for ”Tidlig Indsats i Matematik”. Det er et 

obligatorisk, kommunalt tiltag, som skal løfte matematikundervisningen på de århusianske skoler på 

primært 2. årgang. På Ellevangskolen vil det også indbefatte 3. årgang. Der skal specifikt arbejdes med 

nogle af de børn, som har matematikvanskeligheder. Samtidig er det hensigten, at der sker et 

kompetenceløft af de medarbejdere, som er en del af projektet. 

Infomøde på skolen. Det vil være hensigtsmæssigt at fremrykke datoen for skolens informationsmøde, så 

det i højere grad matcher det tidspunkt, hvor forældre skal træffe beslutning om det kommende skolevalg. 

Derfor bliver det i år i slutningen af september. De frie skoler er traditionelt tidligere ude med at bede 

interesserede forældre om at indmelde deres børn og indbetale potentielle gebyrer. Vi skal være 

opmærksomme på vigtigheden af at brande skolen og fortælle de gode historier. 

Ellevang Festuge bliver i dette skoleår placeret i maj måned 2022. Pga. Corona har det ikke været muligt at 

afholde den i efteråret, som det traditionelt har været tilfældet. Placeringen tæt på eksamensperioden 

betyder, at der bliver tale om en light-udgave. Der nedsættes et arbejdsudvalg fra bestyrelsens side. Det er 

glædeligt igen at kunne samle skolen og lokalområdet til en festival, hvor dørene åbnes for alle 

interesserede. 

Skolens økonomi er klart i bedring efter en lang periode med udfordringer på det område. Skolens gæld er 

nu afviklet, hvilket er enormt glædeligt. Det skaber rammer for en positiv skoleudvikling. I lighed med de 

fleste andre skoler er også Ellevangskolen økonomisk presset af et stigende antal elever, som visiteres til et 

specialklassetilbud. Udgiften ligger på den skole, som barnet tilhører ud fra hjemadressen. 

 

• Walk and talk samt opfølgning 

Formålet med denne øvelse er at debattere emner, som med fordel kan drøftes i skolebestyrelsen i det 

indeværende skoleår. De tre forskellige grupper medbringer tre forslag hver, hvorefter tre vælges ud.  

Processen munder ud i, at skolebestyrelsen nu har udpeget disse tre emner, som den vil have særligt fokus 

på: 

- Ellevangskolens professionelle børnesyn 

- Kommunikation og branding 

- Vikardækning 

 


