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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde d. 15. september 2020 kl. 16.30 – 18.00 på ELLEHØJSKOLEN 

Referent Lene Schmidt-Sørensen 

Mødeleder Helle Mønster 

 
 

Dagsorden   
 

Referat 

1) Opstarten på skoleåret 
NEST – co-teaching 
Klasser  

Uge 32 – opstart for lærere og teams. 
Så kom Corona tilbage med stigende smittetal. 
 
NEST - startbånd/læsebånd. Rolig start på dagen 
Co-teaching  - 2 personer i langt de fleste timer 
Dansk og matematik er prioriteret højest - der er 
fastlagt ugentlig fælles forberedelse. 
 
Indskolingen er kommet godt i gang 
Specialklasserne er ikke mærket så meget af 
fusionen. 
Udskolingen – godt fra start i 7.-+9. årg. 
Der er pt. Særlige indsatser på 8.årg - en stor 
klasse, som har haft udfordringer. 
Mellemtrinnet – der er udfordringer er flere af 
klasserne. Det er svært at finde sig til rette i nye 
omgivelser. Der arbejdes med alle klassernes 
læringsmiljø 
 
30 elever med ulovligt fravær. Vi er 
opmærksomme på at få rettet til, hvis der er fejl i 
registreringerne. 
Der er både familier som er rejst på ferie samt 
bekymrede forældre. 
 
Gåbus - går hver morgen fra Tovshøjskolen.  
I sidste uge startede flere elever fra 9.kl. som 
“Gåbus-assistenter” som fritidsjob. 
 
Generelt er her en rigtig god stemning. 
Det er en stor fordel at der ny er flere faglærere på 
årgangene. 
 
Specialklasserne har fået mindre plads – hvilket 
kan mærkes på både elever og personale. I 
pauserne kan de få en oplevelse af at være klemt 
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mellem udskoling og mellemtrin 
 

2) Orientering om Covid-19 
 

Vi har lavet en beredskabsplan for, hvordan vi skal 
håndtere hjemsendelser af klasser. 
Corona fylder meget med restriktioner og 
afstandskrav. Klasser må ikke være samlet i 
pauserne 
3 klasser + 27 personaler har været hjemsendt til 
test. Intet personale har været smittet. 
Stor ansvarlighed i forældregruppen ved smitte i 
hjemmet 
 

3) Høring – tillæg til kvalitetsrapporten 
 Bilag vedlagt 

Tilbagemelding på forkortelse af skoledagen i få 
lektioner om ugen. 
Sidste skoleår har Ellekær og Tovshøjskolen ikke 
gjort brug af denne mulighed. 
HM: Har udarbejdet svar om dette, som blev 
godkendt af bestyrelsen 

4) Skolebestyrelsesvalg - HM undersøgt om vi må 
udskyde valget et år. 
 

Vi skulle egentlig afholde valg i efteråret. 
Vi har undersøgt om dette kan udskydes til alle 
forældre må komme på skolen. Vi har pt. Ikke fået 
et svar 

5) 
Skolebestyrelsesmøder i 2020-2021 
27/10 
24/11 
12/1 
9/2 
16/3 
13/4 
11/5 
15/6 

SB-møder: kl. 16.45-18.00 

6)Parkeringspladsen Der er morgenkaos. 
Østjyllands politi ønsker ikke at komme – men vi 
laver aftaler med det lokale politi. 
Muligheden for at køre rundt – med anden 
udkørsel - er undersøgt, men ikke en mulighed. 
Vi undersøger alternative/andre muligheder 
 

7)Gensidig orientering 
 

Helhedsplanen: 2 medarbejdere som arbejder med 
fritidsjobbere, fritidspas mm.  
Vil være på skolen på tirsdage. Der kommer info i 
næste nyhedsbrev 
Dialogmøder med engagerede forældre om børns 
skolegang mm.  
Coronaguides - rådgivning tæt på. Uddannede 
blandt Bydelsmødre og BABA 

8) EVT Fra forældrene: Cykelstativer ved mellemtrinnet 
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Madskole – flere mener, at det er for dyrt. 
Man ønsker at kunne vælge for mindre end en uge. 
Eleverne må gerne have deres telefoner i pauserne 
– men afleverer dem i timerne 
Der er ingen elevskabe på Ellehøjskolen 
Opmærksomhed på at der ikke elever, som 
kommer for sent – vi holder øje. 

  

 

 

Mvh Helle Mønster 


