FUSION AF ELLEKÆRSKOLEN OG TOVSHØJSKOLEN

Fusionsskolebestyrelsesmøde d. 18. februar januar kl. 17.00 – 19.00 på Ellekærskolen
Referent Lene Schmidt-Sørensen
Mødeleder Helle Mønster

Dagsorden

1. Dagens struktur for eleverne
Drøftelse og godkendelse
Bilag vedlagt.
2. Drøftelse af ordensregler for Ellehøjskolen
• Mobiltelefoner
• Udetilladelse 8.-9. kl
• God elevadfærd
På baggrund af drøftelsen laver ledelsen oplæg til
godkendelse til næste bestyrelsesmøde

Referat
HM vil gennemgå nuværende principper for de to
skoler. Herefter kommer der oplæg til bestyrelsen
Gennemgang af bilag
Små kommentarer fra personalet ang. Pauser –
evt. ombytning af 1. og 3. pause. 15 min er en kort
pause.
Udetilladelse: På Ellekær må 8.+9.kl forlade skolen.
Det kan give udfordringer, når de må forlade
skolen – men der kan også være den fordel, at der
ikke er så mange på skolen i pauserne.
Kantinen på Ellehøj skal også give mulighed for at
købe på daglig basis, så der ikke altid skal bestilles
for en længere periode.
Kunne klubben eller andre tiltag (hallen, PLC mm.) i
pauserne være en mulighed?
Beslutning om udetilladelse tages med i
personalegruppen
Mobiltelefoner: De store elever kan få brug for
deres telefon i pauserne, da de betaler med
mobile-pay.
Opfordring til at telefoner afleveres i timerne.
Forslag om:
• ingen telefoner i de første uger
• Kun telefoner i den lange middagspause

3. Drøftelse af lejrskoler.
Skal eleverne på lejrskoler på Ellehøjskolen?

God elevadfærd:
Fokus på hvad der er det gode at gøre. Hvilke
værdier vil vi gerne fremme? Hvad er det gode at
gøre?
Tovshøjskolen har Elevkodeks. På Ellekær er der
regler for husene
HM/ledelsen laver et samlet udkast
Ellekærskolen:
• 4.kl. - 3 dage
• 6.kl. - 3 dage

FUSION AF ELLEKÆRSKOLEN OG TOVSHØJSKOLEN
Hvis de skal hvornår og hvorhen?
På baggrund af drøftelse laver ledelsen oplæg til
godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

• 8.kl. - 5 dage
Tovshøjskolen:
• 3.kl. - 3 dage
• 6.kl. - 5 dage
• 8.kl. - 3 dage
Vigtigt at der er indhold og læring i lejrskolerne
samt det sociale
Eleverne ser og oplever ting, de ellers ikke ville.
Forslag om at fastholde 3., 6. + 8.kl. - hvor den hele
uge er placeret i 8.kl.
Evt. 4.kl i stedet for 3. så der ikke er klasser som
“mister” en tur. Senere kan det evt. ændres til 3.kl
igen.

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

Orientering – processen er i gang og løber frem til
juni.
De to matrikler er på plads
Opstart før vinterferien med Kick-in – Profilskole
eller ej? Hvis det politisk besluttes, at det skal være
en profilskole, skal der arbejdes med “hvilken”, da
dette skal kunne ses i byggeriet.
De næste arr. i processen:
Fredag d. 21.02 er der ekskursion til Kbh. med
besøg på 3 skoler.
9.marts - skal HM holde oplæg om den nye skole

5. Orientering fra
• Forældrene
• Medarbejderne
• Ledelsen
• Ekstern rep. (Jesper)

Ledelsen: HM er begyndt at være på Ellekærskolen
2 dage om ugen.
Jesper: Der skal laves motionsløb i Gellerup søndag
d. 7. juni. Målet er 1000 deltagere
Formålet at trække folk fra byen til for at vise
området, skolerne mm.
Ønske om samarbejde med skolerne/eleverne
“Sjak og byg” - kan evt. være til hjælp med
flytning/opstilling mm.

6. Evt
7. Næste møde

Mvh Helle Mønster

17. marts 2020

