Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 27. februar 2018 kl.18.00 – 21.00
I personalerummet
Tilstede: Victor (elevråd), Bente, Anja, Morten, Mette, Helle, Lisanette, Ditte, Gunni, Rikke, Marcin og Martin

1. Bemærkninger til dagsorden
Hvem skriver i næste Forældrenyt – deadline fredag d. 21. marts – Anja skriver

2. Elevrådets punkt
Victor fortalte at de havde drøftet antimobbestrategi, de er stadig i gang og mangler at lave en fælles opsamling. De har snakket om definitioner på og forskellen på drilleri og mobning. Rikke fortalte at alle
inputtene var blevet til en handleplan, som vil blive drøftet på et senere elevrådsmøde.
Det er ikke oplevelsen at der er så meget mobning her på Ellevangskolen. Når der er noget snakker man
med lærerne om det.
Rikke uddybede lidt omkring trivselsplanen og antimobbestrategien, som også er på mødet i aften.
Forberedelsen til Rynkebyløbet er også så småt kommet i gang.
Der snakkes også den nationale trivselsdag, som kobles med Rynkebyløbet.
Det er godt at Rikke er med på møderne, de fungerer rigtig godt, med et aktivt elevråd. De er stadig i gang
med at finde ud af hvordan de skal arbejde med det, men der er mange gode takter i arbejdet.
Alle klasser fra 5. og op er repræsenteret med en repræsentant og en suppleant.
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PAUSE OG SPISNING (kl. 18.15)
BESLUTNING (kl. 18.45)
3. Regnskab 2017 & budget 2018
MKF gav en kort orientering om regnskab 2017 og budget 2018. Begge punkter drøftes mere indgående på
bestyrelsesmøderne i marts og april:
• Regnskabet er netop opgjort (afleveret onsdag d. 22/2) og viser et betydeligt merforbrug det sidste
kvartal. Resultatet for 2017 er således et underskud på ca. 2,0 mio. kr. sammenlignet med det underskud på ca. 0,5 mio. kr. vi havde regnet med. Regnskabet er endnu ikke godkendt af områdechefen.
• For budget 2018 betyder ovenstående at vi ikke længere har den samme mulighed for at investere
og iværksætte initiativer i løbet af året (f.eks. som da vi brugte ekstra penge på Fremtidens Klasselokale). Samtidig vil vi også udskyde eller genoverveje nogle af de planlagte investeringer, konkret de
sidste toiletrenoveringer, bevægelsesmiljø og en ny scene.
• D.d. har vi haft et afsluttende møde med lærergruppen i budgetprocessen. Hvor vi drøftede fordelingen af budgetter til aktiviteter og undervisningsbudget.

Bestyrelsen tog det til efterretning, dialogen og uddybning på de kommende møder.

4. Kommende skoleår – vurdering og overslag
LQ gav en orientering om arbejdet med planlægningen af det kommende skoleår, herunder omkring klassesammenlægningen på 3. årgang (selve processen uddybes senere), det er vigtigt at vi overholder de formelle regler.
Der er fortsat nogle udfordringer omkring musik, selvom vi reducerede det sidste år, da det ikke har løst de
udfordringer vi har. Vi hæver til 2 lektioner igen.
Der er nogle indledende overvejelser om at tilbyde fransk på 5. årgang (ønske fra en gruppe forældre) samt
overvejelser om etableringen af et skolekor fra 2.-6. klasse (ønske fra nogle lærere). Der er dog tale om de
helt indledende overvejelser, hvor der er mange ting i spil som kan påvirke den endelige beslutning.
Dialog om man kan opkræve betaling for et skolekor, det er dog mere udfordringen i forhold til skemalægning etc. der fylder.
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5. Reduktion i skoledagen for kommende skoleår
DL gav orientering om overvejelserne omkring reduktion af skoledagen. I ledelsen anbefales det at man
fortsætter med forkortelse af skoledagen efter nuværende model med mindre justeringer.
Dialog om mulighederne for at reducere undervisningsdagen for 9. klasse.
Bestyrelsen bakker op omkring at fastholde reduktionen i skoledagen. Dialog om forventningerne til hvordan man arbejder med lektier.

6. Antimobbestrategi (bilag)
LQ gav en indflyvning til punktet. Et af opmærksomhedspunkterne som nærmer sig et tilsynspunkt, er at vi
mangler en antimobbestrategi. Så det vil være hensigtsmæssigt at vi får vedtaget en politik, som vi så kan
justere lidt efterfølgende.
RU gav en orientering om processen omkring antimobbestrategien.
Udkastet til trivsels- og antimobbeplan blev gennemgået.
Oplægget har også været præsenteret for PU som et udkast, man kan arbejde videre med.
Input fra bestyrelsen:
• Vi skal have venskabsklasserne med
• Det skal tydeliggøres at der kan være tale om flere mobbere
• Vigtigt med fokus på den ”skjulte/stille” mobning med elever der holdes uden for etc.
Bestyrelsens godkendte strategien.
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ORIENTERING (20.15)

7. Nyt fra personalet
GØ og MM gav en orientering omkring personalet. Der er meget roligt i personalegruppen, og der er gode
dialoger omkring næste skoleår, herunder undervisningstid, arbejdsmiljø etc. Trivselsudvalget er begyndt at
leve, f.eks. er der gangsterfest fredag d. 2/3.
Overenskomstforhandlingerne fylder selvfølgelig rigtig meget.
GØ og MM er blevet genvalgt som tr og amr.
8. Meddelelser
Orientering om status toiletter F- og G-hus
LQ og OB har og vil give en tilbagemelding til børnene på deres fællesmøder. Det går generelt bedre, men der
har været en rigtig træls episode i F-huset, som der bliver fulgt op på, da det er meget destruktivt. Fokus på
at man skal sige det til de voksne hvis man ser noget + at hvis man bliver opdaget, så bliver man indkaldt til
samtaler med forældre etc.
Vi har et fortsat fokus på toiletterne.
Det er vigtigt at fastholde, at det generelt set går fremad.
Dødsfald
LQ orienterede om et dødsfald i forældrekredsen samt de handlinger der blev iværksat i den forbindelse.
Tilbagemelding fra dagtilbuddet vedr. deltagelse i forældremøder m.m.
Dagtilbuddet synes det var en interessant tanke, og var åbne overfor idéen. Det bliver først fra næste skoleår.
Dagtilbudsleder Christian Thaarup foreslog også, at bestyrelsen kunne skrive på dagtilbuddets ForældreIntra.
Det skal lægges i årshjulet.
Sammenlægning af klasser på 3. årgang
RU fremlagde den konkrete plan for sammenlægningen af klasser på 3. årgang. Man fastholder strukturen i
3 klasser og fordeler den fjerde klasse ud på de 3, med mulighed for at flytte enkelte elever. Processen er
drøftet med forældrene.
Den konkrete plan drøftes med lærerne i denne uge i de efterfølgende uger bliver der mulighed for forældresamtaler. I uge 14 inviteres lærerne til at danne klasserne.
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Trafik og parkering
På baggrund af en forældrehenvendelse om gående trafik fra bilerne på parkeringspladsen og over til skolen,
har kigget på om man kunne lave nogle forbedringer der kunne afhjælpe problematikken. Det er vurderingen
at det er meget vanskeligt grundet parkeringspladsens indretning. Henvendelsen har også været drøftet i
MED-udvalget, hvor man vurderede at problematikken heller ikke har et omfang, som gør, at det er hensigtsmæssigt at iværksætte større tiltag.
Forslag om at man tydeligere markerede overgangen hvor skolepatruljen står.
Der er også forskel på hvordan det ser ud de enkelte dage. Der er eksempler på parkering i kys-og-kør-zonen,
men det er ikke et generelt problem.
Skolebestyrelsesvalg
Opfordring til at prikke evt. interesserede på skulderen.
Orientering om jobopslag
LQ gav orientering om det aktuelle jobopslag med samtale 16/3.

9. Eventuelt
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