
 

 

 
 

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Ellidshøj Skole 
Mandag den 13. januar 2020 kl. 16.30 - 18.15 
 
Forældrerepræsentanter: Preben, Wenche (afbud) (Morten), Natasja, Martin, Birgitte (afbud), Pia 
(fra LBO) 
(1. suppleant Wenche, 2. suppleant Dorthe) 
Medarbejderrepræsentanter: Jane, Lisbeth, Thea. 
Elevrepræsentanter: Maja, Laura (deltager ved specifikke behov) 
Ledelsesrepræsentanter: Kasper (referent), Sigga 
 

 Dagsorden Referat 

1 Kommentarer til dagsordenen Mellem-møder Preben og Kasper  
 
 

2 Underskrivning af referat (bilag) Gennemført 

3 IT principper for LBO 
 
 

Princip for IT-enheder (oplæg) 
Landsbyordningen danner ramme for et stærkt 
socialt fællesskab og på trods af IT-enheders 
muligheder for kommunikation og information, 
så skaber skærme små barrierer for et direkte 
socialt fællesskab. 
I landsbyordningen bruges skærme kun, når 
personalet ser en værdi af det i forhold til 
børnenes udvikling (fx. social, mental, faglig 
eller motorisk udvikling). 
 
Dette princip præsenteres for medarbejder i 
børnehave, DUS og skole, hvorefter de arbejder med 
politikker omkring hverdagen. Begge dele tages  
_________________________________________ 
 
0.-3. klasse - udstyres eleven med iPad som er på 
skolen hele tiden og lades op her, de må tages med 
hjem i ferier uge 42, juleferien, uge 8, påskeferien, 
sommerferien. 
 
4.-6. klasse - udstyres eleven med chromebook som 
bliver en del af skoletasken og transporteres mellem 
skole og hjemmet. 
_________________________________________ 
 



 

 

 

(Løse tanker omkring fremtiden med ultra-bit, VR og 
3d printere som kan bruges af elever sammen med 
voksne eller alene, når de har kørekort til enheden). 

4 Høring vedr. ny 
ressourcetildelingsmodel 
 
KB orienterer kort om 
konsekvenserne for Ellidshøj 
Landsbyordning. 
 
De væsentligste punkter til et evt. 
høringssvar diskuteres. 
 
Væsentligste bilag: 
Bilag 2 - Publikation - Forslag til 
ressourcemodel - alle detaljerne 
(Ellidshøj er brugt som eksempel) 
 
Bilag 3 - Pixi-præsentation af 
modellen - den meget korte version 
 
Bilag 5 - Oversigt over skolernes 
ressourcer i den nye model - 
konsekvenstallene for hver skole 
 
Hele høringsmaterialet samlet 

Link til video https://vimeo.com/373154586 

5 Budgettet Den nye kronebevilling er udsendt som dog kun er 
gældende i 7 måneder frem til udgangen af juli, hvor 
den nye tildelingsmodel skal implementeres. 
 
Deadline for regnskab 2019 er den 31.januar hvor 
der skal være konteret udgifter i regnskabet. 
 
Når dette er klar skal bestyrelsen godkende budget 
for 2020 som det blev gjort i 2019 link til budgettet 

6 Årshjul (udskydes efter behov) Mødefrekvens og årlige faste aktiviteter 
 
Ordinære møder (6 stk) 
Formand og skoleleder møder (3-5 stk) 
 
August - kalenderplanlægning 
Februar - budget godkendelse 
Juni - eftersyn retningslinjer/principper 

7 Kort orientering og nyt fra  
● Elevrådet 
● LBO 

Elevrådet 
Tur til Jerl Hede efter ansøgning til 
skoleforvaltningen. 

https://drive.google.com/open?id=10mkyoabSmaaIAL6A28Pl965-wyagvArb
https://drive.google.com/open?id=10mkyoabSmaaIAL6A28Pl965-wyagvArb
https://drive.google.com/open?id=1Lp4_hcK6sSfRmJRP6sVio0Mpfo3VObol
https://drive.google.com/open?id=1Lp4_hcK6sSfRmJRP6sVio0Mpfo3VObol
https://drive.google.com/open?id=1U_s5_QiWcRPWqAte2IxOz1WZnrc7M9YB
https://drive.google.com/open?id=1U_s5_QiWcRPWqAte2IxOz1WZnrc7M9YB
https://drive.google.com/drive/folders/1mdckX4mMOzf_Ck64IWyxbNhZ1LvNyI_9
https://vimeo.com/373154586
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10H9b0IC6aEcjaPPoF5sZ-ZdMI8p9SaGcDzoL2V1UuZE/edit?usp=sharing


 

 

 

● Forældre (FRO) 
● Skole 
● Ledelsen 

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

Glad for pauser i salen med bordtennis. 
 
LBO 
Børnehaven arbejder med fordybelse tirsdag og 
onsdag. Regnbuen skal arbejde med sprog,sang og 
instrumenter. Stjernegruppen forbereder sig til 
skolen, hvor de bl.a. skal arbejde med et materiale 
der hedder “Hop om bord” 
Mandag arbejder vi med grønne spirer og temaet er 
vinter og pattedyr i Danmark. 
Dussen: De dage hvor børnene kommer tidligt 
ned,har de fordybelse. De er i gang med, at lave et 
puderum hvor der bl.a. vil være en klatrevæg. 
 
Forældre 
God tradition med skøjtehallen (børnene glæder 
sig). Godt at de ikke skulle have penge med. 
 
Julegudstjenesten (med lucia optog og krybbespil) 
er en god tradition, som samler mange forældre (og 
andre). 
 
Info om nye børn i klasserne bliver ikke automatisk 
leveret af børnene - det må skolen/teamet gerne 
skrive direkte til klassens forældre. 
 
Skole 
Juleklippedagen. En godt besøgt dag med megen 
aktivitet. Hvordan oplever forældre den? 
 
2 temadage om personlige grænser, følelser og 
rettigheder. Materiale fra Sex og samfund.  
 
Matematik Torsdag på tværs med programmering.  
 
Matematik og arkitektur med 1.og 2. klasse i uge 6.  
 
Ledelsen 
Tina fastansat som lærer pr 1. januar 2020. 
 
Ny timetildeling udsendes i uge 9 i forhold til 
bevilling på medarbejdere. Forventning er klart vi 
fastholder nuværende antal medarbejdere.  
 
Ellidshøj Skole skal deltage i PIRLS 2021 
pilotundersøgelse af læsekompetencer for 4. klasse.  
 
Børnehaven skal arbejde fremadrettet med en 
sprogvurdering af børn samt gennemføre en 
trivselsundersøgelse 2 gange om året. Dette er i en 



 

 

 

portal der hedder Hjernen og Hjertet. De har svært 
ved at give pædagogerne i skoleforvaltningen 
adgang til dette. Der arbejdes på en løsning.  
 

8 Eventuelt Godt nytår fra skoleforvaltningen 
 
Professionel kapital - alle skole deltager i 
undersøgelse med efterfølgende datarapport. 
Alexander er ressourceperson og tovholder på 
opgaven og har været på uddannelse. 
 
Jurister i skoleforvaltningen arbejder med en 
kontrakt i forhold til brugsretten på vandværkets 
grund som vil gælde 20-25 år. Når den er på plads 
skal der arbejdes i fællesskab med kommunen og 
borgerforeningen omkring fondsansøgninger i 
forhold til etablering af boldbane, hytter, shelters, 
frugtplantage og andet som kunne give værdi for 
byen og børnene.  
 
Fælles ledelse er på dagsordenen i morgen: 
Link til dagsorden for skoleudvalgets møde tirsdag 
den 14. januar - fokus fælles ledelse 
 
 

9 Punkter til næste møde den 25. 
februar 

Budget 
Fælles skoleledelse (orientering og status) 
Retningslinjer og principper 
Årshjul 
Vores Ellidshøj - møde for hele byen om fremtiden 
og udviklingen. 

 

https://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/skoleudvalget
https://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/skoleudvalget

