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Fællesbestyrelsesmøde d. 19. september kl. 17.00  

Ellekærskolen 

Referent Lene Schmidt-Sørensen 

Mødeleder Helle Mønster 

 

Tilstede fra Tovshøj: Lars Kammer, Farhiyo Abukar Mohamed, Maryan Farah Hayir, Houda Youssef, Jesper 

Kurdal Larsen, Rikke Bjerregaard Christensen, Lene Schmidt-Sørensen og Helle Mønster 

Tilstede fra Ellekær: Jacob Paludan, Bo Kjellerup, Katrine Thygesen, Vibeke Hansen, Anne-Christine 

Rahbek, Christian Wibe, Mette Schytz, Jesper Kornum 

 

Dagsorden   
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden - andre punkter?  
 

Dagsorden godkendt med de nye punkter sat ind: 
Specialklasser 
Forældre 
Nyt navn til skolen 

2. Præsentation af bestyrelserne  
 

Bordet rundt 
 

3. Hvordan gør vi det næste år?  

• Specialklasser 

• Aftale om mødefrekvens   

• Aftale om indhold på møderne, bilag vedlagt   
 

Vi fastholder de møder Ellekærskolens bestyrelse 
har lagt i kalenderen.  
 
Principper: Helle udarbejder sammen med det 
pædagogiske personale (eller mindre udvalg) 
oplæg til principper, som præsenteres i 
fusionsbestyrelsen.  
Ikke alle principper skal være færdige til 1. august 
men nogle trænger sig på mere end andre for 
eksempel princip for klassedannelse. 
Specialklasser: pt. 8 specialklasser på Ellekærskolen 
I løbet af efteråret skal der ses på antallet af 
specialklasser/alm.klasser næste skoleår, samt om 
der er plads til alle. Stort ønske om at bevare 
specialklasserne på den nye skole 
Der kommer en specialklasse mindre næste skoleår 
 

4. Det videre forløb i skolens medudvalg og det 
pædagogiske personale    
 

Der er fælles MED-møde på torsdag d. 19.09 
 
Ind til videre er det aftalt at der holdes et fælles 
arrangement på det pædagogiske personale i 
november og i marts samt pædagogisk dag i 
februar. 
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Tovshøjskolen skal alligevel ændre skemaer fra 
januar og ændrer i den forbindelse mødedag til 
tirsdag, så den bliver fælles for de to skoler. Der er 
behov for fælles møder til blandt andet 
fagfordeling. 
 

5. Den overordnede procesplan  
 

Kort gennemgang af procesplanen. 
 
Styregruppe:  
Susanne Hammer-Jakobsen (formand) 
Ole Kiil Jacobsen 
Helle Mønster 
Repræsentant fra PPR 
Repræsentant fra PUF 
Repræsentant fra Plan 
Susanne Bukh Linneberg og Stine Fiedler Røge 
(projektleder) 
 
Ønske om forældre - og medarbejderdeltagelse i 
”Arbejdspakker”.  

6. Forældre Kommunikation med forældre – hvordan er den 
gode måde at gøre det på? 
- Ellekærskolens forældre: Intra (+SMS) + 

supplement som fysisk brev 
- Ønske om stormøde for Ellekærskolens 

forældre – almen + specialklasser evt. i 
november 

- Der har været afholdt stormøde for 
Tovshøjskolens forældre, der afholdes et nyt 
når der er nyt at fortælle forældrene. 

- Tovshøjskolens forældre inviteres til fælles 
”gåtur” til Ellekær 

- Der skal på et tidspunkt indkaldes til fælles 
forældremøde for de to skoler senere på 
skoleåret. 

- Ved afklaring ang. specialklasser indkaldes 
forældrene særskilt. 
 

7. Proces omkring nyt navn til skolen Når der er fundet et navn, skal det præsenteres for 
rådmanden som endeligt godkender. 
Konkurrence blandt eleverne/klasserne.  
Elevrådene involveres i processen. 
Herefter kommer forslagene i bestyrelsen. 
Der skal ligeledes udarbejdes et nyt logo. Hertil kan 
eleverne også inddrages. 

8. Næste møde  
 

29.oktober 2019 kl. 17.00 på Ellekærskolen  
HM laver en ny opdateret liste med datoer over de 
fælles møder. 
OBS næste møde i fusionsbestyrelsen bliver 
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d. 26.11 da bestyrelserne i distrikt Vest er indkaldt 
til dialogmøde d. 29. oktober.  

9. Evt.   
 

Jacob overvejer om han vil fortsætte i 
fusionsbestyrelsen. De øvrige deltager når de kan. 
Ønske om tiltag i forhold til at tiltrække flere 
distrikselever 

 


