Referat af møde i skolebestyrelsen Ellekærskolen
Onsdag d. 24/8-2016, kl. 17-20.
Til stede: Christian, Mette, Inge-Lise, Steffen, Jakob, Inger, Katrine, Morten
Ikke til stede: elevrepræsentanterne
Referat: Morten
1. Velkomst og spisning
Valg af ordstyrer – Mette valgt
Valg af referent – Morten valgt
Nyt fra eleverne. Morten fortæller, at eleverne har dannet et nyt elevråd. Morten
afholder møder med elevrådet. Til næste møde i skolebestyrelsen forventes de
nye elevrepræsentanter at deltage.
2. Nyt fra ledelsen.
•

Kort orientering om nyansættelser. Vi har ansat 3 nye lærere – og til alle stillinger har
der været rigtigt mange gode ansøgninger.

•

Kort orientering om klassedannelsen i de nye 0.klasser

•

Ellekærskolen deltager i forældrearrangementer i børnehaverne i skoledistriktet i september 2016.

•

Der iværksættes forløb om elevinddragelse i 4.-6. Klasse i samarbejde med Danske
Skoleelever.

•

Ellekærskolen deltager 2 forløb med Undervisningsministeriet. Det ene er et læsemakker-forløb med 5. Klasse og 8. Klasse. I det andet forløb deltager 3A i et matematikforløb – hvor en kendt lærer gennemfører undervisning rettet mod elever med matematikudfordringer.

•

Kæret er ramt af en vandskade – den er forhåbentlig udbedret midt i oktober 2016.

•

Steffen anfører, at det er vanskeligt at forstå elevernes skema. Nogle elever skriver
selv et skema i hånden med hele fagets navn og lærernes fulde navne.

•

Mette fortæller om ”venskabsklasser” – som er et samarbejde mellem børn fra skole og
dagtilbud.

Nyt fra personalet.
•

Sundhedsuge 39 – fælles med klubben, 2.-6.klasse og SFO er under forberedelse

•

Fokus på at komme godt i gang!

•

Mange elever ankommer fra Nilen Privatskole i Højbjerg – de skal sprogscreenes, og
efterfølgende i visitationsklasse og siden henvises til privatskole.

Nyt fra forældrene.
•

Der spørges til taxa-situationen for specialklasserne.

En ny kørselsordning er sat i værk pr. 1/8 2016. Det har givet nogen travlhed og noget forvirring. Men efter nogle startvanskeligheder er der nu efterhånden godt styr på det.
Skolebestyrelsen skal have nye medlemmer. Katrine forsøger at kapre et par forældre i specialklasserne ved at skrive til forældrene. Morten og Jakob skriver til de øvrige forældre og skaffer yderligere medlemmer af skolebestyrelsen. Morten gør sit yderste for at kapre endnu et bestyrelsesmedlem, som tidligere har vist interesse for at deltage.

Mobning med uddelte bilag.
Drøftelse af skolens nuværende mobbepolitik, indhold i mobbepolitik, ministerens indstilling til
mobning, elevens position, trivselsundersøgelsen (nyligt offentliggjort) erfaringer fra Sverige
og meget andet.
Vi aftaler, at Morten laver et oplæg til en ny mobbepolitik. Oplægget drøftes på næste skolebestyrelsesmøde.
Årshjul.
Vi skriver ind i årshjulet sammen:
24/8-2016
21/9-2016
Mobbepolitik, herunder elevtrivselsmåling (oplæg Morten)
Rekruttering – handleplan for (Morten)
2/11-2016
JP
Forældreråd
Fraværindsats (CW)
Principper for samarbejde med lokalsamfund (Steffen)
30/11-2016 (fælles med dagtilbud)
Eventuelt Jane Foged
18/1-2017 – socialt arrangement.
25/1-2017
Princip for Skolefritidsordningens virksomhed (Mette)
Opfølgning på principper for forældresamarbejde.

22/2-2017
JP
Opfølgning på Kvalitetsrapport (Morten?)
5/4-2017
Princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
17/5-2017
Opfølgning på principper
Næste skoleår (Forældreråd)
14/6-2017
JP
Eventuelt.
Intet til referat.

