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1. Orientering om genåbning af skolen samt 
fjernundervisning. 
Hvordan gør vi på skolerne. 

 
 

Efter påske startede 0.-5.kl. efter bestemte 
retningslinjer. 
2 meter i klasserne mellem hver elev – dvs. 8-10 
elever pr. Klasse. 
Alle klasser har opslag med instrukserne – afstand 
og håndvask. 
Elever må ikke dele bøger mm. 
Mest mulig undervisning skal foregå udenfor. 
Det vi oplever er, at rigtig mange underviser 
udenfor. Eleverne møder stille på skolerne. 
På begge skoler hersker en dejlig ro. 
Alle specialklasser er startet på Ellekær 
Skoledagen er afkortet - efterfølgende SFO og 
pasning. De første dage herskede bekymring 
blandt forældrene - dette er aftaget. 75% på 
Tovshøjskolen + 60% på Ellekær møder nu. Dette 
tal er stigende. 
Lærerne + nærmeste leder kontakter elever, som 
ikke møder. Underretning ved 15% gælder ikke i 
øjeblikket 
Fjernundervisning 6.-9.kl. - efter påskeferien er der 
undervisning på google meet mindst én gang 
dagligt, så elever og lærere “møder” hinanden. 
Det går langt de fleste steder fint – men enkelte 
elever er svære at fastholde.  
Undervisningen starter først over middag, så 
eleverne er vågne. De er gode til at møde op til 
tiden. 
 
Tilbud om medarbejdere fra boligforeningen til at 
støtte op om enkeltelever, men pt. oplever vi 
stabilt fremmøde i 6.-9.kl. 
 
Afgangsprøverne er aflyst – i stedet gives 
årskarakterer først senest d. 15. juni 
For 8.årg er det senest 25.juni 
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MOC på Tovshøjskolen skal møde ind fra på tirsdag 
d. 5.maj. 
Hvordan det er med resten af eleverne, kan vi jo 
ikke sige mere om på nuværende tidspunkt. 
 
 
 

2. Budget 2020- 2021 for Ellehøjskolen 
Orientering mhp på godkendelse af 
budget. 
-Bevilling og forventet forbrug 
-Antal lærere og pædagoger i 
undervisningen 
-bevilling og forventet forbrug til elever i 
eksterne specialklasser – særlig aftale 
-Lejrskoler  
-Budget til undervisningsmidler 
-Samarbejdsaftaler 

 
Der eftersendes et bilag 

Jf. Bilag 
Gennemgang ved Frank 
Vi får tildelt som NEST-skole 
I løbet af skoleåret vil komme justeringer +/- 
 
49,83 - lærerstillinger 

15,95 - pædagogstillinger 
 
Der er to voksne i alle klasser i stort set alle timer. 
 
Der er ingen spørgsmål til budgettet 
 
Godkendt af bestyrelsen 
 
Vi søger 2 nye lærere - gerne med kompetencer 
indenfor matematik, tysk og/eller pigeidræt 
Fagfordelingen starter i næste uge - skemalægning 
i slutningen af maj. 

3. Ny skole Gellerup 
Orientering om hvor vi er i processen 

Processen er blevet forskubbet en lille smule 
grundet corona. 
 
Der kommer en pædagogisk profil på skolen. 

Der arbejdes aktivt, undersøgende og 

projektorienteret.  

Tilbudspræsentation i morgen – firmaer som skal 

give tilbud på, hvordan den nye skole skal se ud. 

 

Helle udsender materialet til bestyrelsen – det er 

stadig kun udkast  

4 Orientering fra 

• Forældrene 

• Medarbejderne 

• Ledelsen 

• Ekstern rep. (Jesper) 

Forældre - konkret eksempel på mobning, men det 
i første omgang tages med Christian 
Medarbejdere –  

• det er dejligt at se eleverne igen og være 
tilbage med de yngste  

• Den første skoleåbning er forløbet på 
bedste vis 

• Der er meget vi ikke kan nå/gøre med 
fjernundervisningen 

• Flytteprocessen for Tovshøjskolen fylder - 
især på grund af den specielle situation 
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• Der bliver lavet et skema over hvornår 
medarbejdere, som ikke fysisk er på skolen 
må møde op for at rydde op og pakke 
samme – og dermed klargøre flytningen 

• God stemning på skolerne – ingen 
konflikter 

• Mange besøg klasserne imellem er blevet 
aflyst – vi håber der kommer en eller 
anden mulighed. 

Ekstern rep. – Jesper 

• Der har ikke været meget at lave 

• Det frivillige beredskab har oversat 
udsendt materiale og simultantolket div. 
Nyheder. 

• Livsværkstederne er lidt i gang 

• Sig endelig til, hvis der er noget, som 
presser på og hvor der er behov for hjælp 

• Motionsløbet bliver desværre aflyst 

5. Evt Ramadan er startet. 
Der er udsendt brev til alle forældre. 
Der gives 1 fridag i forbindelse med Eid 
 
Madskolen – i en lidt anden form – er startet på 
Tovshøjskolen. 
Der bestilles og betales for 1 uge ad gangen. 
Maden portionsanrettes og køres ud i klasserne. 
Det starter på Ellekær i næste uge. 
37 tilmeldte på Tovshøjskolen den første uge 
 

6. Næste møde  

  

  

 

 

Mvh Helle Mønster 


