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Fællesbestyrelsesmøde d. 14. januar kl. 17.00 – 19.00 på Ellekærskolen 

Referent Lene Schmidt-Sørensen 

Mødeleder Helle Mønster 

 
 

Dagsorden   
 

Referat 

• Lederteamet næste skoleår  
 

Skoleleder: Helle Mønster 

3 mellemledere 

0.-3.årg: Mette 

4.-6.årg.: Rikke 

7.-9.årg: Lene 

 

Se vedhæftede bilag 

Specialklasserne tilknyttes almen på de respektive 
årgange. 
Den fysiske placering af specialklasser på Ellehøj er 
ikke afklaret. 
Opdelingen hænger ikke sammen med fordeling i 
husene 

• Ledelse af Ellekærskolen fra d. 1.2. 2020 
 

Morten stopper pr. 31.01.20 
Helle tiltræder pr. 01.02.20 og fordeler sig med 2 
dage på Ellekær + 3 dage på Tovshøjskolen 

• Status på økonomi til Ellehøjskolen 
 

Oprindelig udmelding gik på Økonomi til 17 klasser 
med 2 voksne 
 
Bispehaven flyttes alligevel ikke til 
Gammelgårdsskolen pr. 01.08. 
Vi er endt på 20 klasser og der er bevilget økonomi 
til 20 klasser med 2 voksne. 
 
Kun på kommende 9.årg fastholder vi 3 klasser. 
Det giver lidt færre lektioner med 2 voksne 
 
Kommende 0.årg har vi pt. 2 klasser. 
Der er 30 elever, som har ønsket skolen – det 
svarer til 30% af distrikseleverne 
 

• NEST – vi starter med tre fælles ting 

• Start på dagen 

• Slutning på dagen 

• Stemmeskalering 

Politisk beslutning at vi skal være NEST skole 
 
Helle har besluttet de 3 fælles ting, som vi starter 
med. 
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Besluttet på Bilag 1-mødet at Ellehøj starter med et 
fælles bånd på 30 min. Fælles opstart med 
læsebånd samt forberedelse/gennemgang af 
dagens indhold med eleverne 
 
En anden del af NEST er skole-/hjemsamtaler: 
der bliver 3 årlige og de skal følge en fælles aftalt 
skabelon. 
På skole-/hjemsamtalerne er der et fagligt fokus - 
sprogprøverne inddrages, når det er relevant 
 
 
Forslag fra bestyrelsen: 

• dagen sluttes med en sang 

• Afrunding med snak om dagen 
 

• Forventet antal klasser og antal indskrevne 
børn til kommende 0. klasse 
 

21 klasser: 2 pr årg 0-.-8.kl + 3 klasser i 9.år 
 
Pt. 30 elever i 0.kl 
 

•  Skoledagen og skoleugen for eleverne 
Mødetid, læsning om morgen, ændring i 
timefordelingsplanen. 
 

Ellehøj: 
0.-3.kl skal være på skolen i 27,7 timer 
3.-6. kl. skal være på skolen i - 33 timer 

7.-9.kl. skal være på skolen i – 35 timer 
 
Det er muligt med SFO (0.-3.kl) + klub (4.-) 
 
Ændringer i timefordelingsplanen: 
Tysk på 5.årg ændres fra 30 til 60 timer 
Billedkunst på 6.årg ændres fra 0 til 30 timer 
Idræt ændres til 3 lektioner i 1.-6.kl og 3 lektioner i 
7.-9.kl 
Historie 9.kl ændres fra 30 til 60 timer 
2-årigt valgfag fra 7.kl - der skal tilbydes H&D. 
Der skal være mulighed for eksamen i faget. 
 

• Skolebestyrelsesmøder frem til 
sommerferien. 
Fælles møder samt behovet for lokale 
bestyrelsesmøder  
 

Fusionsbestyrelsen: Mødet d. 17.feb. flyttes til 
tirsdag d. 18.feb 
 
Efter sommerferien skal vi have valg til 
Ellehøjskolens bestyrelse. 
 
De fælles bestyrelsesmøder fastholdes 

• Næste møde  
 

 

EVT 
 

• Lokalefordeling 
Vigtigt at der stadig er mulighed for at skabe rolige 
rum for eleverne - både special + almen. 
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• Svømning 
Ellekær bruger svømmehallen på Hasle skole 
SFO har egen bus og ved undervisning bliver de 
kørt. 
 

• Cykler 
Tovshøjskolen har cykler med 
 

• SFO 
Tovshøjskolens lærings-SFO minder om 
Ellekærskolens SFO. 
Ellekær har også ridning. 
Forslag om at MusikUnik på Tovshøjskolen 
fremover bliver et tilbud i Ellehøjskolens SFO 
Forslag om lektiecafé i SFO 
Der fastholdes nuværende struktur hvor almen og 
spec. har hver sin SFO – dog med enkelte 
fællesarrangementer.  
Pt. er fredag fælles - det skal overvejes om dette 
skal fortsætte 
 

• Traditioner 
Personale har talt om fælles traditioner på 
fællesmødet d. 19.nov. 
Se bilag - Årshjul for elever 
 

• Lejrskole 
Fortsat et ønske 
Fokus på det sociale i klassen og det at være fælles 
om noget. 
Der er ikke taget stilling til om der er økonomi til 
lejrskole 
 
 

• NY skole i Gellerup 
2 matrikler:  
Indskoling/mellemtrin/SFO + 
mellemtrin/udskoling/KLUB 
Profil som er med til at løfte området samt 
tiltrække distriktets elever. 
Proces og arbejdsgruppe starter i februar 2020 – 
inspiration og arbejde om beskrivelse af ny profil. 
I sidste ende bliver det en politisk beslutning 
Forslag: STEAM, bæredygtighed, science 
Skolen skal stå færdig 2025 
 

• Fælles medarbejdergruppe 
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De 2 personalegrupper: Tovshøj + Ellekær vil 
løbende henover foråret have fælles pædagogiske 
arrangementer. 
Opmærksomhed på, at både elever + personale 
skal møde nye og kendte efter sommerferien. 
Næste fælles arr. er pæd. weekend 29.feb. 
 

• Samtaler 
Helle har individuelle samtaler med personalet på 
Ellekær + Tovshøj. Positiv stemning 

 

 

Mvh Helle Mønster 


