Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Ellidshøj Skole
Onsdag den 28. august 2019 kl. 16.30 - 18.15
Forældrerepræsentanter: Preben, Morten, Natasja, Martin (afbud), Birgitte, Pia (afbud, fra
LBO)
(1. suppleant Wenche (afbud), 2. suppleant Dorthe (afbud))
Medarbejderrepræsentanter: Jane (fridag), Lisbeth, Thea (sygdom).
Elevrepræsentanter: Phillip, Morten (deltager ved specifikke behov)
Ledelsesrepræsentanter: Kasper (referent), Sigga
Dagsorden

Referat

1

Kommentarer til dagsordenen

Fremadrettet kunne det give mening, at
skrive oplysninger under de enkelte
punkter

2

Underskrivning af referat
(bilag)

Gennemført

3

Fastlæggelse af mødeplan for skoleåret
2019/2020

AULA - forældremøde i uge 43
(onsdag) (ugeskemaer sendes rundt i
Aula i uge 41 fra personalet)
Ordinære møder kl. 16.30-18.15 :
Tirsdag den 8. oktober
Onsdag den 20. november
Mandag den13. januar
Tirsdag den 25. februar
Onsdag den 15. april
Mandag den 8. juni
KB sender forslag rundt og placerer
mødedage.

4

Kort orientering og nyt fra
● Elevrådet
● LBO
● Forældre (FRO)
● Skole
● Ledelsen
Orientering gives skriftligt inden mødet.
Eventuelle kommentarer til orienteringen
tages på mødet.

Elevrådet
Ikke startet endnu (Tina og Lina)
LBO
DUS: Der arbejdes med temaer strand,
vand og naturen omkring os. Tema med
IT tidligere fokus i understøttende.
Børnehaven: Der arbejdes med
styrkende og pædagogiske læreplaner
“De grønne spirer”. Fokus på hverdagen
med fokus på fx motorisk træning,
sprogvurderinger (samme i børnehave
og 0. klasse), trivselsmålinger,

opsporingsmodel med fokus på trivsel.
Handlingsplaner og indsatser i fokus i
samarbejde med forældrene og
personalet for at styrke barnet.
FOKUS på hvad vi gør og hvorfor.
Forældre
- Husk arrangementet: “Hvordan kan vi i
fællesskab løse inklusionsopgaven” den
10/9 kl. 16.30-19.00, Filstedvejens
Skole. Tilmelding senest d. 2/9
- Giver input til evalueringen af
skolefesten 2018 (kan vi reducere
forberedelsen til festen) anledning til
justeringer for skolefesten 2019?
Skole
Input fra forældre omkring brug af en
del vikarer har været positiv omkring
hvad børnene har sagt hjemme.
Ledelsen
Ny skolechef Mads Rune Jørgensen har
været på besøg med input fra børn og
voksne i børnehaven og skolen.
Seminar i Sæby med fokus på
grundfortælling og arbejdet med vores
profil i samarbejde med forældre og
byen, så vi bliver endnu mere tydelig i
nærområdet og i Aalborg Kommune (se
artikel under punkt 6.
Kommunikationsstrategi for at skabe
fælles fokus og indsats for Ellidshøj.
5

Beslutning om 2-årige valgperioder for
forældrerepræsentanter i
skolebestyrelsen
(https://www.aalborg.dk/usercontrols/Aal
borgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfn
avn=20406312-20949205-14.pdf&type=
punkt&pdfid=17133)

På nuværende tidspunkt er der
opbakning til 2-årige valgperioder, men
det vil først være gældende fra forår
2022.
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Artikel fra Nordjyske /Alle

https://drive.google.com/drive/u/0/folder
s/112ooVEyMuvN_IOHZqoNmyUa04m
WZWuQi

Brande skolen og fokus på fælles
opgave med, at kommunikere alt det vi
er gode til som by, børnehave og skole.
Kasper tager fat i Mette Nødskov
(borgerforeningen).
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Fælles forældremøde

Onsdag den 4. september
16-17 klassemøder 0., 3./4., 5. og 6.
17-18 Fællesmøde for alle
18-19 klassemøder 1. og 2.
Oplæg fra skolebestyrelsen på 10
minutter ved det fælles møde.
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Eventuelt

Morten ønsker “orlov” fra
skolebestyrelsen indtil nytår
(suppleanter indkaldes i denne periode)
Processen med ansættelse af ny
skoleleder skal være afsluttet senest
med udgangen af november med
tiltrædelse senest den 1. januar 2020.
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Punkter til næste møde

Aula
Vores Ellidshøj
Månestuen (få børn, hvad kan vi lære af
tidligere erfaringer)

