
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 3. maj 2022 kl.18.00 – 21.00 i personalerummet 

 

Afbud: Gunni 

 

Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer (5 min) 

Dagsordenen er godkendt. Morten er valgt som ordstyrer. 

 

Kort oplæg og spørgsmål ved Kanpla (15 min) 

Kanpla er en kantineplatform. Kanpla er inviteret med til mødet, fordi skolebestyrelsen ønsker at 

undersøge mulighederne for et bredere madudbud til skolens elever og medarbejdere. Kanpla samarbejder 

med 180 forskellige skoler landet over. 

Kanpla har en kontakt til en madleverandør, som i øjeblikket leverer mad til mere end tyve skoler i 

området. Kanpla er selve platformen og formidler kontakten mellem skole og madudbyder. 

Ellevangskolen har pt. en aftale med et andet firma, som leverer mad mod bestilling. Firmaet står desuden 

for at fylde mad op i automaterne i den tidligere kantine. Aftalen med fødevareautomaterne kan opsiges 

pr. 1/5-23, hvis skolen ønsker det.  

Skolebestyrelsen beslutter sig for at gå videre med at undersøge det koncept, som Kanpla præsenterer. 

 

Kort status på specialklasser på Ellevangskolen – Ole Bro deltager under punktet (20 min) 

Ellevangskolen har pt. syv specialklasser. Skolen er værtsskole. Specialklasser hører ind under PPRs 

ansvarsområde, og skolen varetager opgaven. 

Fælles for eleverne i skolens specialklasser er, at det er børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Det 

er både børn fra vores eget og fra andre skoledistrikter. 

Der er altid en faglærer og en pædagog i undervisningen. Nogle medarbejdere har alle deres timer i 

specialklasserne, mens andre også har undervisning i almenklasserne. 

Specialklasser skal følge samme fagrække og timetal som skolens øvrige elever. 

Skolen har et tæt samarbejde med PPR, som står for sparring og vejledning. 

 



Nyt fra elevrådet – henunder opfølgning på aftaler fra sidste gang om tilladelse til udgang i frikvartererne 

(20 min) 

Elevrådet er ikke repræsenteret, og derfor er punktet udsat. 

 

Aftensmad (30 min til kl. 19.30) 

 

Planlægning af kommende skoleår (30 min) (Lisanette og Michael) 

• Klassesammenlægninger på kommende 9. årgang 

• Ansættelser m.m. i forbindelse med mobilitetsdag 

• Modtageklasser – etablering og placering 

• Modtageklasser for ukrainske flygtninge (dette er dog ikke kommende skoleår) 

Elevtallet på nuværende 8. årgang betyder, at der sker en klassesammenlægning til næste år. To af 

eleverne har søgt ESAA, og en enkelt skal på efterskole, hvilket giver et elevtal, hvor skolen kun får tilskud 

til to klasser. Derfor sammenlægges de tre klasser til to. 

Mobilitetsdagene er en periode, hvor medarbejdere på skolerne i kommunen har mulighed for at søge 

overførsel til andre skoler, som har opslået stillinger. I år får skolen to nye medarbejdere. Den ene er en 

børnehaveklasseleder, og den anden er en lærer til vores kommende modtageklasser. En af skolens lærere 

har søgt overførsel til en anden skole. 

Ellevangskolen har fået at vide, at vi skal oprette tre modtageklasser til det kommende skoleår. Der er tale 

om børn, som har behov for træning i basisdansk og i den øvrige fagrække, inden de udsluses til 

distriktsskolen. Der er formentlig tale om børn med forskellig etnisk baggrund, både europæisk og ikke-

europæisk. 

Skolen fik til opgave at klargøre tre klasser á op til 18 ukrainske børn. Forventet skolestart var i mandags d. 

2/5. Imidlertid er der endnu ingen børn på vej! Det er en udfordring, eftersom der allerede er ansat 

medarbejdere til at løse opgaven. Beskeden er, at den økonomiske tildeling svarer til almene klasser. 

Skolen er naturligvis opmærksom på den del, så den usikre tidsplan ikke influerer negativt på skolens 

økonomi. 

 

Skolebestyrelsesvalg (15 min til kl. 20.15) 

Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 

Opstillingsmøde: 9. maj kl. 17 

Ved kampvalg – præsentation af kandidater: 11. maj 

Information til forældre om elektronisk afstemning: 18. maj 



Valget opgøres: 31. maj 

Valgresultat offentliggøres: 1. juni 

 

Input til årsberetning fra formanden (5 min) 

Skolebestyrelsen bidrager med forskellige input, som afspejler skoleårets gang. 

 

Orientering om Ellevangfestugen (10 min til kl. 20.30) 

Forberedelserne er i fuld gang. Skolen har netop haft en Pædagogisk dag for både lærere og pædagoger, hvor der var 

fokus på festugen. Der er god energi, og medarbejderne glæder sig. Overskriften for ugen er: ”En skole i bevægelse”. 

Der kommer 3-4 forskellige madboder og eventuelt også en kagebod. Det er skolebestyrelsen, som koordinerer den 

del. 

 

Orientering (25 min) 

Formanden (10) 

- Antallet af SB-møder kommende skoleår 

- Dato for strategidag for skolebestyrelsen efter sommerferien (gerne slut august/start september) 

Formanden oplever, at bestyrelsesmøderne ofte har en presset dagsorden og foreslår derfor flere møder. Det vil også 

give mulighed for at diskutere enkelte emner ekstra grundigt. Det kunne være strategiske eller pædagogiske områder. 

Alternativt kan møderne struktureres anderledes, så informationsdelen til dels skriftliggøres for at skabe tid til disse 

debatter. 

Konklusionen bliver, at antallet af møder fastholdes. På strategidagen efter sommerferien vil den nye skolebestyrelse 

tale om en struktur, hvor der på udvalgte møder gøres ekstra plads til emnebaserede diskussioner.  

Strategidagen planlægges til fredag d. 2/9 kl. 15 og nogle timer frem. Trine og Katrine står for planlægningen. 

 

Medarbejdere (8) 

Fagfordelingen fylder meget i øjeblikket. Den bliver gennemført i forskellige etaper for at skabe sammenhæng og 

overskuelighed samt mulighed for at skabe gode løsninger undervejs i processen. 

 

Ledelse (7) 

Skolen bliver i det kommende skoleår involveret i et projekt med mellemformer, hvor skolen indgår i et tæt 

samarbejde med PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning). Det vil i høj grad handle om kompetenceudvikling omkring 

inklusion. 



 

 

Eventuelt (1 min) 

Der er ikke noget til dette punkt. 

 

Punkter til næste møde:  Sommerafslutning 


