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Dagsorden   
 

Referat 

1) 
Godkendelse af referat 
Referat vedhæftet 
 

Godkendt 

2)Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

3) Regnskab for 2020 og for Ellekær og Tovshøj 
  

Vedhæftes referatet 
 
SKOLEDELEN: 
 

 
 
Tovshøjskolen havde en stor gruppe eksterne 
elever i specialklasser. Det samme gør sig gældende 
for Ellehøjskolen. 
Pt. har Ellehøjskolen 106 eksterne elever i 
specialklasser/skoler. Vi får tildelt 11,5 mio. men 
bruger 12,5 mio. 
 
SFO: 
 

 
 
Fusionen har givet lidt ekstra børn til en ellers lille 
SFO 

4)Buget for 2021 og 2021 – 2022 
Herunder antal medarbejdere og antal elever og 
klasser 

SKOLEDELEN: 

01.08.21:  

Færre klasser end sidste skoleår: 



SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

Én 0.kl + sammenlægning på 2.årg og 4.årg. 

kommende skoleår har vi også kun én 9.kl mod 3 i 

sidste skoleår 

 

Oprindeligt pegede det på 5 udpegninger af lærere 

+ 1 pæd. 

Efterfølgende har 2 lærere + 1 pædagog fået nyt 

arbejde. 

 

Vi er endt på – og håber på bestyrelsens opbakning 

– ikke at udpege nogen. 

Der planlægges derfor med et underskud: 

 

 
Det har været svært at få en fagfordeling på plads, 

samtidig med at vi arbejder med NEST. 

Skoleåret 20/21 har ikke givet de optimale 

muligheder for at arbejde med NEST og co-teaching 

Vi forventer at kunne indhente noget på 

vikarbudget + andre konti. Der skæres ikke på 

elevaktiviteter. 

 

SFO: 

 
Der kommer én pædagog mindre end der er 

budgetteret med. Der kommer så også færre børn i 

SFO – der nøjagtige tal kendes ikke endnu. 

 

Budgettet er godkendt af bestyrelsen. 

 

5)Gensidig orientering 
-Tilbagemelding på spørgsmål vedr. mælk fra 
sidste møde 
 

Der findes 2 måder at handle med mælk: 

- skolemælksordning 
- kantinen bestiller ud fra bestillinger fra 

elever 
Pris for 3. mdr. – skolemælk: 211 kr. 
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Kantinen bestiller – 220 kr. 
 

6) CORONA Gellerup Sogn er tvangslukket. 
Ellehøjskolen ligger i Hasle Sogn og derfor åben 
 
I sidste uge havde vi smitteudbrud i 4b 
I løbet af en uge havde vi 12 smittede elever på 
skolen + 1 smittet lærer. 
 
Det er aftalt med forvaltningen, at 4.b bliver 
hjemme én uge ekstra. 
Der er løbende opfølgende telefonisk kontakt med 
forældregruppen 
 
Nye retningslinjer fra søndag d. 18.04: Søskende til 
hjemsendte klasser hjemsendes også. 
 
Gradvis genåbning fra d. 21.04: 
9.årg – mulighed for fremmøde 80% af tiden 
5.-8.årg – i deres virtuelle uge må de mødes til 
udeundervisning. 
MED-udvalget har besluttet dette som start skal 
være en enkelt dag kl. 10.00-13.00 
 
De uger hvor klasserne indtil nu har været med 
50% fremmøde har fungeret rigtig fint. 
Alle elever har været glade for at komme tilbage. 
Det samme gælder i indskoling som møder hver 
dag, men med kortere skoledage. Det har en stor 
positiv effekt og her ses en del færre konflikter 
 
Specialklasserne har fuldt fremmøde 
 

7) EVT  
Høring om 10.klasses tilbud i Aarhus. 
HM laver et oplæg til høringssvar til SB 
 

 

 

Mvh Helle Mønster 


