
 

 

 
 

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Ellidshøj Skole 
Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 16.30 - 18.15 
 
Forældrerepræsentanter: Preben, Morten (afbud), Natasja, Martin (afbud), Birgitte, Pia (fra LBO) 
(1. suppleant Wenche (deltager), 2. suppleant Dorthe) 
Medarbejderrepræsentanter: Jane, Lisbeth (afbud), Thea. 
Elevrepræsentanter: Maja (afbud), Laura (afbud) (deltager ved specifikke behov) 
Ledelsesrepræsentanter: Kasper (referent), Sigga 
 

 Dagsorden Referat 

1 Kommentarer til dagsordenen Oplæg til dagsorden sendes ud 14 dage inden 
mødet og dagsorden er endelig 7 dage inden 
mødet. 
Elevrådet spilles ind når det giver mening. Det 
kan være ved fysisk at deltage i mødet, men 
informationer kan også videregives skriftligt (eller 
med kort video). 

2 Underskrivning af referat (bilag) Bemærk mødetidspunkterne 
Gennemført 

3 Status på Aula - Hvor langt er vi ift. 
implementeringsplanen: 
https://docs.google.com/presentation/d/e
/2PACX-1vQHgGOI35E6Pbt0wxWYn5G
ufjR3ruE26zNZbuVpvvtnNdGwdNFPpvz
AGN0ipVIx4FgQxWSyvc07ch_V/pub?st
art=false&loop=false&delayms=3000&sli
de=id.g619200dbaa_0_0 

Der er sendt reminder ud til alle forældre 
omkring oprettelse af uni-login 
www.mitunilogin.dk 
 
Der laves opslag/video på Facebook omkring 
AULA, som starter op efter ferien. 
 
Oprette “hotline” online og ved åbent kontor, så 
man kan komme og få vejledning. 
 
Aalborg testskole er Vester Hassing Skole og 
her er link til deres facebook, hvor der fra 
kommunal side har været fokus på hvordan vi 
bruger de sociale medier i forhold til AULA. 
https://www.facebook.com/VEHASK/ 
 
 

4 God kommunikation (i Aula): 
Har landsbyordningens kommunikation i 
forældreintra (og lige om lidt i Aula) det 
rette niveau? 
 
God kommunikation i Aula er præcis, 
rettidig, forudsigelig, venlig og tager 
højde for modtagerens kontekst. 

Sådan bruger vi AULA i Aalborg Kommune 
 
https://sites.google.com/pogu.dk/aulaguide/s%C
3%A5dan-bruger-vi-aula?authuser=0 
 
Hvad er god kommunikation? 
https://sites.google.com/pogu.dk/aulaguide/god-
kommunikation?authuser=0 
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Større AULA guide med indhold/muligheder 
https://sites.google.com/pogu.dk/aulaguide/nye-
m%C3%A5der?authuser=0 
 
Efterspørgsel fra forældre om at personalet 
ensretter aftaler om, hvor de forskellige ting 
ligger. F.eks ugeplanen ud om fredagen.  
Beskeder om enkelte børn i beskedsystemet/ 
sygdom i kontaktbog. personfølsomt skal 
tofaktor-godkendes. 
 
Ugeskemaet for uge 43 lægges både i intra 
og aula. Fokus på at skrive beskeder nederst 
i ugeskemaet, som giver værdi til børnene og 
indsigt for forældrene. 
 
Koordinering af information vedr. fx TPT samt 
kort og præcist (fokus på sted eller person) 
 
Top 3-viden for for forældre i uge 43: 
Hvor skal man melde sygdom ind? (kontaktbog) 
Hvor ligger ugeskemaet.  
Forældre skal have logget ind. 
 
Næste skridt: 
Beskeder i beskedsystemet 
Samtykke (elever tagges på billeder af 
personalet) 
Forældresamtaler (og lignende) 

5 “Vores Ellidshøj” - status på konkrete 
aktiviteter 

Borgerforeningens nyhedsbrev udsendes 
snarest og der er fokus på navn+logo 
konkurrence for? 
 
Punktet 
Ellidshøj er en skole med et lille trygt miljø, hvor der er 
masser af nærvær. Skolen og organiseringen laver 
overskuelighed og forudsigelighed for eleverne. Helt 
enestående er det, at der er få faste gennemgående 
voksne hvilket er en særlig organisatorisk kapacitet i 
forhold til at holde både fagligt og socialt progression 
for øje for den enkelte elev og fællesskabet. En skole 
der derfor kan være ekstra rummelig og have succes 
med inklusion. 
Det er lokalt, det er småt, det er tæt på, alle kender 
alle, trygt 
Oplever at ledelsen er tydelige og synlige. Oplevede 
ledelsen være meget reflekterende på sidste års 
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læringskoference, reflekterende ift. praksis og egne 
opgaver. Hvordan tilbuddet er kendt i Ellidshøj ved jeg 
ikke, men besøg på skolen virker fantastisk, skolens 
indretning, overskuelighed og moderne faciliteter. 
 

6 Status på skolelederstillingsopslaget Orientering fra Kasper: Vi har talt med Mads 
(skolechef) og de arbejder i denne uge med at 
skabe overblik i relation til ansatte i 
skoleforvaltningen. Jeg har aftalt at ringe til 
Mads inden ferien (torsdag/fredag), hvor han 
håber de kan give os yderligere svar på stillingen 
som skoleleder i Ellidshøj. Det er dog ikke 
sikkert de har et svar til os, men Mads (måske 
sammen med en ny viceskolechef) vil deltage i 
det næste skolebestyrelsesmøde den 20. 
november. 
 
Kaspers orientering blev drøftet (uden Kaspers 
tilstedeværelse): 
Skolebestyrelsen er bekymret over den 
manglende fremdrift ift. at få en endelig afklaring 
på skolelederstillingen. Preben laver et udkast til 
et brev til skolechefen som udtryk for denne 
bekymring. 

7 Kort orientering og nyt fra  
● Elevrådet 
● LBO 
● Forældre (FRO) 
● Skole 
● Ledelsen 

 
Orientering gives skriftligt inden mødet.  
 
Eventuelle kommentarer til orienteringen 
tages på mødet. 

Elevrådet 
Afbud Laura og Maja 
 
LBO 
Fra og med 1. november vil de 3 stuer i 
børnehaven begynde at arbejde med 
månedsplaner. Her vil der fremgå hvad, gruppen 
skal arbejde med af aktiviteter, fordybelse og 
lignende. Vi forventer at det fagligt dokumentere 
det arbejde vi laver samt fordrer til et bedre 
forældresamarbejde.  
 
Onsdag i uge 43 er der fællesspisning. Der vil 
under arrangementet være en rundvisning på 
hele matriklen. Dette med henblik på at “nye” 
forældre får set vores rammer.  
 
Forældre 
Deltagelse i temamøde for skolebestyrelser om 
inklusion. Mødet havde et meget generelt blik på 
inklusion og eksklusion i skolen, men ikke desto 
mindre interessant. Hovedoplæg ved Gro 
Emmertsen Lund. Næste skoleblad præsenterer 
bl.a. en af pointerne fra oplægget. 



 

 

 

 
Næste arrangement: 
Hvad skal vi med skolen? 3.0. Årets tema er: 
Dannelse gennem æstetiske læreprocesser: Når 
indtryk bliver til udtryk .Tid og sted: D. 7/11 kl. 
15.30-18.30, Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 
9000 Aalborg. Tilmelding: Senest d. 25/10 
(sendes til: ukso@dlf.org) 

Skole 
Vi er igang med emneugen Lærby. Stor succes.  
Skolefest torsdag. Ny struktur på aftenen.  
Motionsdag fredag. Igen i år tager vi i Street 
Mekka med alle børnene.  
Skole/hjemsamtaler i alle klasser okt./nov.  
 
Ledelsen 
Der sagt fuld STOP på forbruget på alle skoler 
og vi skal melde ind til økonomiafdelingen 
omkring forventet resultat af 2019.  
 
Stilling som tidsbegrænset pædagog er slået op 
med ansøgningsfrist den 18. oktober. Hvem 
ønsker at deltage i samtalen som afvikles i uge 
43 eller 44 - (Pia, forældre rep.) 
https://www.aalborg.dk/job-og-ledighed/job?jobid
=24488 
 

8 Input fra oplæg om “Usynlige sociale 
eksklusionsprocesser i skolen”  
v/ PF 
 
(Kan udskydes til senere) 

Oplæg fra temaaften for skolebestyrelser den 
10. september på Filstedvejens Skole. 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cwAZ
7c-61O0aJRp3zEJy1bjH6dRoSfAQ 

9 Eventuelt Elever som starter på Svenstrup Skole, vil meget 
gerne komme tilbage til Ellidshøj og fortælle om 
deres erfaringer/oplevelser og hjælpe de 
kommende elever som skal starte et nyt sted. 
(måske placeres i januar/februar, for kommende 
børn og deres forældre samt tidligere elever) 
Udarbejde en lille folder med nyttige oplysninger. 
 

10 Punkter til næste møde den 20. 
november 

1. Stilling som skoleleder - Mads (skolechef 
deltager måske med viceskolechef 

2. Månestuen (få børn, hvad kan vi lære af 
tidligere erfaringer) - overført fra sidste 
referat 

3. Vores Ellidshøj 
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