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Skolebestyrelsen består af: 
Janne Hansen (formand)   Jonas Nielsen (medarb.repræsentant) 
Jacob Danholt Hansen (næstformand)  Kim Christiansen (medarb.repræsentant) 
Jakob Kuld Heiberg   Arnold Gustav Olsen (elevråd formand)  
Gitte Kofod Stryger   Smilla Ptak (elevråd næstformand) 
Anette Pipper Rasmussen   Simon Sørensen Leinum (skoleleder/sekretær) 
Karina Møller Hansen (suppleant)  Per Helsted Mortensen (viceskoleleder/sekretær) 
Ole Madsen (suppleant)   Dorthe Østergaard (SFO-leder/sekretær) 
 
Afbud: APR, Smilla, JKH 
Fraværende:  
__________________________________________________________________________________________ 

01. Godkendelse af referat fra den 18. januar 2021  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beslutning:  
Godkendt 

__________________________________________________________________________________________ 

02. Information fra Elevrådet     (10 min) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beslutning: 
AGO om .. 

 Klassedannelse 7.årg. (om at tale imod mytedannelse) 

 Trivsel: Svært at holde dampen oppe 
__________________________________________________________________________________________ 

03. Information fra skolen     (15 min) 
- Nyt fra skolens ledelse 
- Herunder orientering om processer vedr.: 

a) Status godkendt bevilling til etablering af nye læringsmiljøer 
b) Status corona (elever og medarbejdere)  
c) Skoleplan (A20) 
d) Resursecenter (0.-5. klasse)  
e) Politisk aftale om prøver, fagligt løft og trivselsindsatser  

 
SL generelt om stort set uændret resursetildeling. 
Ad a) STOR glæde over bevilling til møbler og læringsmiljøer. Snarligt planlægningsmøde med 
kommune og leverandør.  
b) Afventer de større elevers tilbagevenden. Vi er i mellemtiden opmærksomme på undervisningens 
tilrettelæggelse, struktur og variation. Gode tilbagemeldinger på 0.-4.årgang. Glade elever og 
medarbejdere. ” Gruppe af sårbare elever” er indkaldt og i gang. Desuden mindre trivselsgrupper. 
Stor respekt og ros for personalets indsats og samtidig bekymring for elevernes trivsel. 
c) Processen kører efter det kommunale årshjul. Vi er i gang på skolen. 
d) Vi vil prioritere et spec.pæd. tilbud på skolen til elever i 0.-5.kl. Påtænkt opstart august 2021. 
e) PH om beskrivelser af tiltag og økonomi til lokal udmøntning. Trivselsindsatser har første 
prioritet. Der arbejdes på lokale rammer for udmøntning. 

__________________________________________________________________________________________ 

04. Princippet fra klassedannelse      (15 min) 
Behandling og gennemgang af gennemskrevet princip (Bilag eftersendes hurtigst muligt) 
Videre drøftelse af tiltag, der kan gøre overgangen mellem Ellekildeskolen og Sakskøbing Skole mere 
kendt og tryg for elever og forældre.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beslutning:  
Tilfredshed med, at de ønskede elementer i princippet er blevet fremhævet, samt at princippet nu 
er klart og tydeligt. 
Princippet er godkendt. 
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__________________________________________________________________________________________ 

    

05. Valg til bestyrelsen      (15 min) 
Opfølgning fra sidste møde 
Tilføjelse i forretningsorden §2 markeret med rød tekst. (Bilag vedlagt) 
Forretningsordenen er fra 2011 og bør ajourføres på et kommende bestyrelsesmøde.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beslutning:  
SL visualiserede processen vedr. forskudte valg. 
Forslag: 2 forældrevalgte til valgperiode på 4 år - og 3 forældrevalgte til valgperiode på 2 år. 
Forslag til revideret forretningsorden udarbejdes til næste møde, hvor punktet genoptages. 

__________________________________________________________________________________________ 

06. Synlighed i bestyrelsens arbejde     (15 min) 
Udveksling og udvikling af idéer 

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

Beslutning:  
Ideudveksling:  
SL: Fokus på opgaver medfører synlighed. 
AGO: Fokus på beslutninger. 
DØS: Skr. Årsberetning. 
GS: Vække interesse. 
JDH: Kvartalsinfo. 
JH: Facebookgruppe. 
JNI: Vigtigt at markere mærkesager. 
KMH: Referater synlige samt fremmøde foran skolen. 
KIC: Videohilsner. (evt. på skift) 
PHM: P-plads med oversigt over emner, der arbejdes med. 
 
Punktet genoptages. 

__________________________________________________________________________________________ 

07. Orientering fra MED udvalget.     (10 min) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beslutning: 
KIC orienterede.  
JNI genvalgt til AMR. 
KIC genvalgt til TR. 

 
__________________________________________________________________________________________ 

08. Information fra skolefritidsordningen.    (15 min) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beslutning: 
DØS om: 
Forårsbørn fra 1.april. 
Nye Læringsmiljøer. 
Brev og videohilsner til forældre til kommende forårsbørn. 
Mia Kaare tilbage i personalegruppen. 

__________________________________________________________________________________________ 

09. Information fra skolebestyrelsen.     (15 min) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beslutning: 
JH om skoledagens længde under restriktionerne. 
JH om indkaldt møde: Input til anvendelse af pulje til ”Generelt løft af Folkeskolen”. Vi ønsker  
resursen ud på den enkelte skole. 
JDH om tilbud og udgifter til autister.  
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__________________________________________________________________________________________ 

10. Eventuelt (Herunder punkter til kommende bestyrelsesmøder)   (10 min)   
__________________________________________________________________________________________ 
 
                   Intet. 
 


