Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Ellidshøj Skole
Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 16.30 - 18.15
Forældrerepræsentanter: Preben, Morten, Natasja, Martin, Birgitte, 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
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Kommentarer til dagsordenen

Ingen kommentarer
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Underskrivning af referat (bilag)

Gennemført
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Fælles ledelse
Siden sidst og nyt info

Bislev, Ellidshøj, Grindsted, Hou, Langholt,
Nørholm, Nøvling, Sebber, Tylstrup, Ulsted
(-Kærbyskolen)

Ferslev, Gudumholm, Kongerslev, Hou,
Sønderholm (-Farstrup, -Hals)
(-Seminarieskolen, -Tornhøjskolen)
Fælles snak omkring emnet.
Ellidshøj ønsker at deltage i “kaffe-mødet” med
skoleudvalget vedr. fælles ledelse (pt er

forslaget den 10. marts).
BY-møde på skolen kl. 17 eller 19 (mad,
kaffe/sødt), mødet afholdes efter kaffemødet
med skoleforvaltningen (medio marts).
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Samværskultur, trivsel og mobning:
● Hvilke tiltag benytter vi for at
være på forkant med problemer?
● Har vi brug for andre tiltag for at
styrke børnenes trivsel?

Link til mobbestrategi (inklusionsindsatser)
.
Pige og drenge pauser med fokus på mad
sammen og måske “hjemme hos” aftensmad på
de ældste klassetrin.
Det pædagogiske personale udvikler faglige og
sociale mål og forventninger (tydelighed). Vores
DNA på Ellidshøj.
Kvalitetsrapport - mobbet (alene), glæde
(venskaber og gode relationer).
Nøgleord fra bordet rundt:
Sprogbrug, Youtube, legeaftaler, online spil,
gode rollemodeller, god skolestart og afslutning,
fokus på indsatser og det som giver værdi for
alle børn, forventninger og anerkendelse,
SKOLEKAMMERATER, “den gode stol”,
kommunikation, venskabsklasser.
Vores Ellidshøj, vi udvikler os sammen, hvor vi
(børn og voksne) har indflydelse, men der
følger ansvar med.
Have en strategi som bliver endnu mere konkret
og giver værdi for alle uanset om man er i
børnehave, skole, forældre eller ansat.
Sigga og Kasper
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Budget - kroner og timer /KB

Uge 9 udsendes ny timebevilling (ingen
personalemæssige ændringer)
Kronebevilling 7/12 af budgettet pga af ny
ressourcemodel gældende fra 1. august. Hvilket
samlet er 308.017 kr og en stigning på 8.000 kr i
forhold til 7/12 forholdet)
Resultat for 2019 overskud på 450.000
(50% fastlåses indtil 2021)
Budgettet tilføjes overskud (50%) fra 2018 på
330.000 kr.

Tanker: legepladsen i børnehaven trænger til en
kærlig hånd. Fællesspisning, yoga udstyr, ture
ud af huset hele matriklen,
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Kort orientering og nyt fra
● Elevrådet
● LBO
● Forældre (+SFR)
● Skole
● Ledelsen
Orientering gives skriftligt inden mødet.
Eventuelle kommentarer til orienteringen
tages på mødet.

Elevrådet
Godt med pige og drenge samlinger, hvor der
måske hver anden gang kunne være opdelt og
samlet.
Arbejde med frikvarter og pauser med planer for
hvem og hvornår samt nyt udstyr og placering af
dette så alt kommer på på plads igen.
LBO
Vi har fået 2 nye børn på månestuen.
Vi har afholdt fastelavnsfest, med tøndeslag,
fastelavnssange osv.
Vi har fået grønne Spirer - Flag.
Forældre
Opfølgning på høringssvar omkring ny
ressourcemodel: Modellen ændres så
sekretærbevillingen beregnes ud fra den
samlede personalenormering (ikke kun
lærernormeringen).
0-årgange påvirker ikke den gennemsnitlige
klassekvotient.
Skole
Veloverstået musical og fastelavn.
Torsdage på Tværs: Trivselsmåling/trivselsdag,
digital-etik samt fokus på forårskoncerten d. 2.
april
Ledelsen
Overtallighedsproces og mobilitetsuger med
interne jobopslag, vi har modtaget bevilling
mandag den 24. februar og vi tallene har ingen
personalemæssige konsekvenser for os.
Indskrevne til kommende 0. klasse 10 elever
Kunsten To Go forløb for de ældste
børnehavebørn og de 2 ældste årgange på
skolen. Derudover vil der være workshop for
hele byen onsdag den 6. maj fra 15-19 i
samarbejde med borgerforeningen.
Makerspaceprojekt - kickoff møde slut april

(økonomi 116.600 til materialer/udstyr).
Ny målpil for skoleforvaltningen i Aalborg
(udseende snarest blandt andet med fokus på
bevægelse, musik osv.
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Eventuelt

PIRLS læseundersøgelse på 4. årgang den 11.
marts med eksterne konsulenter.
De nationale test (1. marts til 30. april er den
obligatoriske testperiode). Skoleleder beslutter
lokalt hvad man gør, dog vil 20% skulle tage
testene og derudover vil skoler blive tilfældigt
udvalgt, så punktet tages på næste
skolebestyrelsesmøde den 15. april.
Ny alarm med briksystem (kan bruges som
nøgle og til at slå alarmen fra). På skoledage
sættes alarmen til kl. 22 og udover dette
tidspunkt skal der laves aftale med Torben pedel
(gerne gennem Kasper)
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Punkter til næste møde den 15. april

Årshjul
Fælles ledelse
Kostpolitik
Vores Ellidshøj
Mobbestrategi

