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Afholdes i mødelokalet i Blå fløj. 

 

Afbud: 

 

Fraværende: Elever endnu ikke valgt. 

 

Skolebestyrelsen består af: 

Janne Hansen (formand)   Jonas Nielsen (medarb.repræsentant) 

Jacob Danholt Hansen (næstformand)  Kim Christiansen (medarb.repræsentant) 

Jakob Kuld Heiberg   Elevråd formand (elevrepræsentant) 

Gitte Kofod Stryger   Elevråd næstformand (elevrepræsentant) 

Anette Pipper Rasmussen   Alex Friis Hansen (skoleleder/sekretær) 

Karina Møller Hansen (suppleant)  Per Helsted Mortensen (viceskoleleder/sekretær) 

Ole Madsen (suppleant)   Dorthe Østergaard (SFO-leder/sekretær) 

 

__________________________________________________________________________________ 

01. Godkendelse af referat fra den 17. juni 2019 (punktet kan vi eventuelt tage efter punkt 2) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beslutning:  

Godkendt. 

__________________________________________________________________________________ 

 

02. Skolebod: Fælleskøkkenet vil gerne have en drøftelse med skolebestyrelsen om status og 

skolebodens fremtid 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beslutning:  

Produktionsleder Andy Krebs Hagstrøm fra Fælleskøkkenet fortæller om skolebodens 

historik og køkkenets baggrund. 

FK ønsker at fortsætte samt drøfte, hvad vi kan gøre i fællesskab for at øge omsætningen. 

I modsat fald må skoleboden lukke til efterårsferien til oktober. 

Længere drøftelse af vareudbud.  

Vi forsøger at bakke op om boden så godt, vi kan. Vi gør opmærksom på boden og 

vigtigheden heraf ved forældremøderne i disse dage.  

__________________________________________________________________________________ 

 

03. Information fra Elevrådet 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beslutning:  

Elever endnu ikke valgt. 

______________________________________________________________________________ 

04. Buskørsel. Drøftelse 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beslutning: 

Der har været en indkøringsproblematik. Vi har påpeget dette over for selskabet. 

Busserne er mere præcise nu ift. ankomst. 

__________________________________________________________________________________ 

05. Information fra skolen 

 Nyt fra skolens ledelse 

o I gang med et nyt skoleår 

o Afholdt indvielse af udeområder 

o Budgetopfølgning (udsendt) 

o Karakterer ved afgangsprøver 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beslutning: 

AFH orienterede om: 

Vikarstatistik (bilag omdelt) 

En god skolestart og en god stemning. God og festlig indvielse af dejligt legeområde, 

som børnene er glade og taknemmelige for. 

Budgetopfølgning (udsendt bilag). 

Specialuv.området undersøges pt. i GBS Kommune. 

Tilfredsstillende karakterer ved sommerens afgangsprøver. 

 

PHM om: 

                     Møderække for dette skoleår omdelt (bilag)     

                     Valgfagsprocedure (7. + 8./9.årg.) samt opstart. 

__________________________________________________________________________________ 

06. Overgang fra Ellekildeskolen til Sakskøbing Skole. Drøftelse.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beslutning: 

Drøftelse af overgang, principper og samarbejde.  

__________________________________________________________________________________ 

07. Alle skoler går over til Aula i stedet for Skoleintra. Drøftelse af principper. Genoptaget 
fra den 17. juni 2019. Bilag genudsendt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beslutning:  

Udskydes. 

_________________________________________________________________________________ 

 

08. Information fra skolefritidsordningen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beslutning: 

God sommerfest i fredags. 
__________________________________________________________________________________________ 

09. Information fra skolebestyrelsen  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beslutning: 

JH om tilbagemeldinger fra forældremøderne (genoptages på næste møde). 

JDH om problematik ift. Meebook og ugeplaner for plejeforældre. 

KiC om vellykkede minilejrskoler på 9.årg. 

JKH om ros til skolepatruljen. 
__________________________________________________________________________________________ 

10. Eventuelt 

Intet. 

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Lukket punkt 

Intet. 

 

 


