
Skolebestyrelsesmøde på Ellevangskolen 

Mødereferat 

8. marts 2022 

Indledning 

Skolebestyrelsesmøde på Ellevangskolen blev startet klokken 18.00 den 8. marts 

2022i personalerummet af Michael Kjær.  

Valg af ordstyrer blev Morten. Herefter en kort præsentation af bestyrelsen for 

elevrødderne  

Til stede 

Smilla (elevråd 8. klasse), Tarek (elevråd 9. klasse), Katrine (formand for 

forældrerådet), Bente (forældre), Hanne (forældre), Michael (forældre), Morten 

(forældre), Tenna (forældre), Trine (forældre) Gunni (medarbejderrepræsentant) 

Michael (pædagogisk leder 0.-5. klasse), Pernille (pædagogisk leder 6.-9. klasse) 

Afbud  

Lisanette (skoleleder), Astrid (forældre), Johanne (elevråd 8. klasse), Frederikke 

(medarbejderrepræsentant),   

Godkendelse af dagsorden: 

Den udleverede dagsorden blev enstemmigt godkendt. 

Godkendelse af mødereferat 

Det tilsendte referat fra forrige møde blev godkendt.  

Nyt fra elevrådet:  

Elevrådet går med planer om at dele kage ud for på den måde at tjene penge til 

elevrådet.  

Det har været svært at få ordentlig gang i elevrådet ovenpå Corona.  

Ønske fra eleverne om at forlade skolen i pauserne (30 min) 

Elevrådet ønsker at kunne forlade skolen i pauserne for bl.a. at købe mad i Netto og 

SPAR. Ønsket kommer på baggrund af bl.a. et utilstrækkeligt kantinetilbud, at mange 

elever går ud (selvom de ikke må) samt en undren over, at andre skoler tillader 7.-9. 

klasser at forlade skolens område i pauserne. Elevrådet anmodede om man kunne 

afprøve det en måned for at se hvordan det går. 

Historik view: Ønsket om at eleverne ikke skulle forlade skolens område i pauserne 

blev i sin tid fremsat af underviserne, som var generet af elever, som kom for sent, uro 



i begyndelsen af timerne, at eleverne købte dårligt mad, klager fra områdets beboere 

fordi der blev smidt affald og en bekymring i forhold til tilsynspligt.  

Efterfølgende fælles refleksion (udpluk af drøftelsen): 

- Kunne man kombinere det med en mdr. oprydningsdag fx turnus i klasserne 

- Michaels Mad er faldet i salg. Der er forsøgt mange forskellige ting, da der i 

sin tid blev lovet en erstatning  

- Det er svært for teenagere at tilrettelægge to dage frem. Er argumentet så at 

man skal gå ud fordi maden ikke er god eller skal vi gøre noget for at forbedre 

det?  

- Kan det ikke tages ud i klasserne og drøfte bæredygtighed? Kan man gå i 

dialog med SPAR og Netto om sundere mad? 

- Tror altid der vil være et behov for eleverne om at gå ud. Man vågner jo ikke 

som elev og tænker ”hov på onsdag glemmer jeg min mad jeg må hellere 

huske at bestille” Derfor bør vi have en prøveperiode. 

- Vi skal have faste kriterier for, hvordan vi vurderer det 

- Afdeling A+Bs undervisere er bekymrede dels hvordan de skal håndtere 

tilsynspligten og dels kvaliteten af det mad som købes 

- Er det de ældre elever som køber i kantinen? 

- Måske et par stykker men det er mest drikke og müslibar.  

- Det er rimeligt at eleverne kommer med et udspil og viser de kan håndtere en 

prøveperiode 

- Kommer vi i klemme i forhold til loven om tilsynspligt? 

- Hvis I (red. Eleverne) skal lave et udspil, skal I forholde jer til de 

bekymringspunkter lærerne kommer med.  

Næste skridt: Skolebestyrelsen ønsker, eleverne kommer med et udkast til, hvordan de 

forestiller sig, det skal foregå.  

Bekymringer elever skal forholde sig til: Affald på veje, kvaliteten af den mad der 

købes, komme til tiden, tilsynspligt, hvilke pauser man må gå ud i, hvordan tjekker 

man om eleverne har tilladelse til at gå ud?  Efter næste elevrådsmøde skal elevrådet 

komme med et oplæg til skolebestyrelsen 

Planlægning af kommende skoleår (40 min) (Lisanette og Michael)  

Klassesammenlægning mm: ESAA bliver en model som i år. Det er endnu ikke 

afklaret, om der skal være klassesammenlægning på skolen. Budskabet er, at vi ikke 

endnu ikke ved hvordan det ser ud. Skolen får tilskud efter, hvor mange klasser man 

kan nøjes med. Skillelinjen er 57 elever i forhold til to eller tre klasser.   

Timefordelingsplan: Der er vedhæftet et bilag. Vi har fulgt den vejledende timeplan. 

Vi har før rykket timer rundt på årgangene. Det må man ikke, da det ikke sikrer elever 

som evt. flytter, og dermed potentielt gået glip af noget fagligt.   



Understøttende undervisning: Der ligger en vis frihedsgrad i, hvordan timerne bruges. 

Ønsket går på mere fleksibilitet mht.  UUV-timer. Man bestemmer selv, hvordan 

timerne ligger på et år så længe timetallet passer.  

Underviserne ønsker om muligt kortere dage, hvor UUV omdannes til fagligt og 

pædagogisk arbejde i klasserne og til tolærertimer. Udspillet fra UVM er kommet ud 

for et par dage siden. Bliver der grønt lys til, at vi kan forvalte UUV som vi vil, er 

bestyrelsen positiv over for det.  

Udviklingsområder herunder mellemformer på Ellevangskolen:  

• Skolen får tildelt midler til inkluderende undervisning. Indsatsen går på 

klasserne og ikke som i gamle dage med ”Universet” Vi skal ikke ekskludere 

elever, men inkludere i et normalt skoletilbud. Skolen er ved at kigge på hvor 

det giver mening, og hvordan vi skal bruge Mellemformer.   

• Vi ved pt ikke om vi får tre eller fire 0. klasser. Efterfølgende opklarende 

drøftelse af, hvordan børn visiteres til specialtilbud, økonomiske konsekvenser 

samt fordele og ulemper ved specialklasser.   

• ESAA kids er en stor succes. Børnene er gladere. Der har været faglig 

profetering af ESAA kids. ESAA kids skal understøtte de faglige mål i idræt. 

Det er noget skolen ønsker at fortsætter med. Det er svært at finde dårlige 

historier om ESAA kids.  

Peter Hoff er ansat. Han kommer med en bred baggrund inden for bevægelse 

og idræt. Han har fået plads i sit skema til at booste bevægelsesdelen. 

 

Til orientering  

Medarbejdere: Arbejde med APV og planlægning af næste skoleår fylder. 

Planlægning af næste skoleår var sidste år udfordret af mange nye ansættelser. Igen i 

år tager fagfordelingen udgangspunkt i at få de såkaldt ”svære” fag på plads, hvor der 

er forholdsvis få lærere, som skal fordele klasserne.  Undervisere og pædagoger er 

ved at være tilbage efter Corona på lærer og pædagog siden.  

Der har været valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen: Gunni og 

Frederikke er valgt.    

Formand for forældrebestyrelsen: Planlægningsgruppen omkring mad til 

Ellevangskolen er ved at være på plads. Der kommer en udmelding senere.  

Input til forældrenyt: Lejrskoler, bestyrelsens rolle i forhold Ellevangfestugen, 

økonomi.  

Hans Slot skal kontaktes i forbindelse med skolebestyrelsesvalg.  

Medio april 2022 sendes der en invitation til forældrene vedrørende Ellevangfestugen.   

Der bliver indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden påske vedr. økonomi  

 

 



Punkter til næste bestyrelsesmøde  

- Michael Kjær laver opsøgende arbejde, hvornår kontrakten til Michaels mad 

udløber  

- Kvaliteten af mad i kantinen skal på som et punkt på næste bestyrelsesmøde.  

Mødet hæves 

Mødet blev hævet klokken 19.30 af Michael Kjær. Næste møde er d. 22/3 kl. 16.30-

17.30. 

Referat er sendt af: Pernille Ekhorst Iversen  

  

 


