FUSION AF ELLEKÆRSKOLEN OG TOVSHØJSKOLEN

Fællesbestyrelsesmøde d. 28. november 2019 kl. 17.00 – 18.00 på Ellekærskolen
Referent Lene Schmidt-Sørensen
Mødeleder Helle Mønster

Dagsorden
1. Nyt navn til fusionsskolen.
Elevrådet på Ellekær og Tovshøj har været
med til at kvalificere processen om valgt af
nyt navn til fusionsskolen.
Efter bestyrelsesmødet sendes en
pressemeddelelse med fusionsskolens nye
navn.

Referat
Elevrådet har kørt en proces omkring nyt navn til
fusionsskolen. 3 navne blev sendt til afstemning Ellehøj, Tovskær, Vesthøj
Alle elever på de to skoler har stemt
183 - Ellehøjskolen fik flest stemmer.
Medom har i tirsdags godkendt dette navn.
Kl. 18.00 kommer Birgitte Dalum fra HR og tager
billede af bestyrelsen til pressemeddelelse

2. Status på fusionen.
Specialklasserne bliver på fusionsskolen.

Endeligt besluttet på byrådsmødet i går - d. 27.11
Specialklasserne bliver på den nye skole
Elever fra Bispehaven som bor i det ændrede
distrikt– skal først flytte til Gammelgårdsskolen
senere, da der ikke er plads på nuværende
tidspunkt
NEST er besluttet
Men med den udmeldte økonomi, kan det pt. være
svært at garantere 2 lærere i hver klasse i alle
lektioner.
Der er møde med økonomiafdelingen på tirsdag
Ledelsesmæssigt er det besluttet med én
skoleleder samt 3 pædagogiske ledere
Uge 50-51: HM tager samtaler med personalet på
Ellekærskolen
Efter jul bliver der samtaler med personalet på
Tovshøjskolen.
Der er inviteret til forældremøde på hver af de to
skoler. D. 4.(Ellekær) + 12.12 (Tovshøj)

FUSION AF ELLEKÆRSKOLEN OG TOVSHØJSKOLEN
Ledelsesteamet vil være på plads inden jul
Skoleindskrivning starter i næste uge – det skal
foregå manuelt på én af de nuværende skoler.
Vi satser på min. 2 klasser.
HM tager rundt og ringer på, hvis nogle ikke møder
op. Jesper fra boligforeningen bakker gerne op
HM – info på Gellerup.nu; Bydelsmødrene mm.

Skolevejen fylder stadig på Tovshøjskolen.
HM har gået turen med bl.a. Vej &Park.
Det er aftalt at krat og buske bliver fjernet, så
turen føles mere tryg. Forslag om “fodspor”
og/eller pile på stien. Der vil ikke ske noget i
forhold til søen
Der kommer ingen skolebus – men vi etablerer
“gåbusser”. Evt. Fritidsjob for elever og/eller
voksne.
Turen er 940 meter

3. Evt.

4. Næste møde

Mvh Helle Mønster

Klasserne på de to skoler skal efter jul besøge
hinanden to gange – et besøg på Ellekær og et på
Tovshøj.
Forslag om stort fælles forældrearrangement til
foråret
Der udtrykkes kritik af, at økonomien ikke følges
med beslutningen om NEST
D. 14. januar 2020

