SKOLEBESTYRELSESMØDE

Referat af skolebestyrelsesmøde d. 16. marts 2021 kl. 16.45 – 18.00 på Teams – virtuelt møde
Referent Lene Schmidt-Sørensen
Mødeleder Helle Mønster

Dagsorden

Referat

1)
Godkendelse af referat
Referat vedhæftet

Godkendt

2)Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3) Genåbning af skolen for 5.- 9. klasse
Information og drøftelse

5.-8.kl:
1 dag med udeundervisning.
Mellemtrin: 9.00-11.30
Udskoling: 9.30-12.00
Der er arrangeret ture til bla. Hasle Bakker,
Gellerupskoven med bålmad og snobrød.
De andre 4 dage er der virtuel undervisning
9.kl: 50% fremmøde - hver anden uge.
Én uge på skolen og én uge hjemme med virtuel
undervisning
Hele klassen må sidde sammen.
Der afvikles træningsprøver i dansk og matematik
og sociale aktiviteter.
9.årg har de sidste 3 uger været på skolen på skift
til projektopgaven. Det har været rigtig godt og
over al forventning. God stemning og energi.

4)Lejrskole i kommende skoleår.

Vi afventer retningslinjer gældende fra efter påske
Vi håber på lejrskole i det kommende skoleår.

Ledelsen indstiller følgende til godkendelse i
skolebestyrelsen.
Lejrskole for 4. klasse flyttes til 3. klasse således at
vi fremadrettet planlægger med lejrskole for 3.
klasse, 6. klasse og 8. klasse.

Vi ønsker at ændre klassetrin, så der kommer en
lejrskole i hver afdeling.

7)Gensidig orientering
- parallelsamfundstilsyn
- samarbejde med Get2Sport

Parallelsamfundstilsyn:
Ellehøjskolen er en del af parallelsamfundstilsyn,
da vi ligger i et udsat boligområde. Vi er blevet

Det er godkendt, at lejrskole på 4.årg flyttes til
3.årg

SKOLEBESTYRELSESMØDE
udtaget på, at området har mange med anden
etnisk baggrund end dansk, samt forældrenes
uddannelsesniveau og tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Der har været afholdt møde med STUK.
Sammen med referat fra mødet har de bla. fået et
udpluk af problemformuleringer fra 9.årg
projektopgaven. Dette for at vise bredden af de
følsomme og kontroversielle emner, som er blevet
valgt.
Samarbejde med Get2Sport:
“Vinter-OL” i indskolingen
Der kommer et tiltag til mellemtrin/udskoling
De er ved at etablere baner ved skolen
Jesper – Den boligsociale helhedsplan:
- Fokus på børns sprog: 60% har ikke frit
skolevalg. Opfordring til at videregive
tanker/ideer til projektet.
- Ønsker at øge andelen af børn, som
deltager i fritidsaktiviteter.
8) EVT

Mvh Helle Mønster

Vi undersøger priserne på mælk nærmere. Der er
umiddelbart stor forskel på priserne på de
forskellige skoler. Det er

