
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 18-20 

Afbud: Claus 

Dette er sidste møde i skolebestyrelsen inden sommerferien, og formen er derfor lidt 
anderledes end de ordinære møder. Vi starter med fem kvarters møde med en kort dagsorden, 
og derefter spiser vi sammen og hygger os. 

18-18.30   Evaluering af Ellevang festuge og Ellevangfesten, herunder: 

• Tidspunkt for afholdelse 
• Boder 
• Aktiviteter 
• Fysisk placering af festen 
• Andre emner 

Ellevang festugen har typisk ligget i september måned. Placeringen i maj måned i år var den 
mulighed, der bød sig, men det viste sig faktisk at være et ret godt tidspunkt på trods af, at det 
ligger tæt på eksamensperioden. Desuden er det en væsentlig fordel, at 0. årgang kan deltage 
fuldt ud i maj måned, fordi de har været skolebørn i en længere periode. Skolebestyrelsen er 
positiv i forhold til at placere den næste Ellevangfest i maj 2024. 

Der er en drøftelse i forhold til madudbuddet til selve festen. Det handler både om pris og om 
leverandører. Det er en overvejelse værd, om skolens forældre og elever kan stå for noget af 
salget. Så kan pengene f.eks. gå til lejrskoler eller andre ting, som kommer eleverne til gode. 
Måske kan det kombineres, så der også er plads til eksterne aktører.  

Det er dog en udfordring, at der sikkert er nogle sundhedsmæssige krav, der skal overholdes i 
den forbindelse. Desuden er det heller ikke hensigtsmæssigt, hvis en stor del af forberedelserne 
og arbejdet i festugen kommer til at handle om madproduktion. En model kan være, at et 
eventuelt initiativ om at skabe et madtilbud skal gribes af de respektive klasseråd, som dermed 
kan fungere som alternativ til eksterne leverandører.  

I god tid inden næste Ellevang Festuge skal især madudbuddet debatteres. 

En væsentlig del af festen fandt sted inden døre pga. vejret. Vi vil fortsat arbejde på en 
kombination af inde- og uderummet med de muligheder, de hver især giver.  

18.30-19.15   Skolemad: 

• Efter Kanplans præsentation af IT-løsning på sidste møde har Tenna været i dialog med 
Gadens Gourmet, som kommer og præsenterer smagsprøver på det, de kan tilbyde, og 
fortæller om deres tilbud. 

• Tenna orienterer om dialog med Michaels skolemad. 



Det er tanken, at vi derefter træffer en beslutning om Kanplan og Gadens Gourmet som 
leverandører af skolemad på Ellevangskolen. 

Gadens Gourmet fortæller på mødet om, hvordan firmaet fungerer, og hvad de kan tilbyde i 
forhold til madsortiment, priser, levering osv. Firmaet er ekspanderet kraftigt i de sidste par år. 
Gadens Gourmet leverer således skolemad til en lang række skoler.  

En stor fordel ved Gadens Gourmet er, at man kan bestille mad helt frem til kl. 8.00 samme dag. 

En aftale med Gadens Gourmet kan eventuelt kombineres med en skolebodsordning, som 
elever på de ældste årgange kan stå for. En lærer har tilbudt at være tovholder på projektet. 
Det er vigtigt at afklare arbejdets omfang, hvis det inddrager skolens medarbejdere. 

Skolebestyrelsen beslutter at indlede et samarbejde med Gadens Gourmet. Det er usikkert, 
hvad det vil betyde i forhold til de fødevareautomater, der i øjeblikket står på skolen, eftersom 
de pt. betjenes og varetages af et andet firma. Skolen betaler leje af disse automater. 
Skoleledelsen sørger for at opsige aftalen med automaterne, så de senest bliver udfaset 1/5-23.  

Skolebestyrelsen er desuden meget positivt indstillede over for initiativet om, at elever kan 
bidrage med en form for bod.   

Der er konstituerende møde i den nye skolebestyrelse tirsdag den 14. juni kl. 17-18. 

 


