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Dagsorden   
 

Referat 

1) 
Høring: Ramme for lokal kvalitetsopfølgning og 
tilsyn. Der skal udarbejdes et høringssvar senest 
d. 18. december.  
Oplæg ved. HM og drøftelse med input til 
høringssvar.  
Bilag vedlagt 

Den nye ramme for kvalitetsopfølgning og tilsyn 
erstatter de tidligere kvalitetssamtaler. 
En årlig læringsmiljøobservationsgennemgang – 
skoleleder og medarbejder på besøg og på 
læringsmiljøobservation på anden skole. 
To årlige læringssamtaler mellem B&U chef og 
skoleleder samt deltagelse af 
skolebestyrelsesrepræsentanter, medarbejdere m.fl. 
Indspark til høringssvar: 
Videre proces: Hm laver oplæg til høringssvar og 
sender rundt til kommentering i bestyrelsen. 
Der skal også laves høringssvar fra medudvalget. 
 
Godkendt proces 
 
 

2) 
Orientering om Covid-19 – status for skolen 

 

Pt fem elever og en medarbejder hjemme til test. I 
sidste uge var 9. klasserne, 11 elever fra 7. årgang, 11 
fra 8. årgang og 4 fra specialklasserne hjemsendt til 
test. 
Der er fortsat ikke sket smitte på skolen. 

3) 
Orientering om december på ELLEHØJSKOLEN 

1.december klippedag med æbleskiver til alle kl. 12 
Elevrådet står for konkurrencerne: bedst pyntede dør 
og den længste guirlande.  
Der skal skrives brev til julemanden 
Der er luciaoptog d. 11. december. 
Og temauge i uge 50 – med fokus på trivslen. 
 
En kommentar på, at der reduceres i sukker – gevinst 
behøver ikke være flødeboller. Det kan i stedet være 
boller eller et stykke frugt. 
 

7)Gensidig orientering 
 

Fra forældrene: ønske om at gøre SB og 
forældrerepræsentanter mere synlige. Billeder, navne 
+ kontaktoplysninger i december-info 
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Dansklærer i 4.B rejser – vi flytter Jacob og Kristine fra 
3. klasse til 4B. Dette betyder, at 3a og 3b bliver til en 
klasse med 24 elever. 3. klasse beholder to 
klasselokaler så der er mulighed for at dele klassen i 
to hold. Skolepædagog på mellemtrinnet stopper 1. 
januar.  
P-pladsen: farlig og kaotisk om morgenen. Der 
parkeres på kryds og tværs.  
Ændret ind- og udkørsel skal evt. Betales af skolen 
selv 
Skolevejsanalyse næste sommer. 
SB foreslår selv at komme forbi og tale med forældre 
på p-pladsen. Kan andre forældre aktiveres.? 
Kan der optegnes? 
Feedbacksamtaler i alle klasser. Også positiv 
tilbagemelding fra forældre på Ellekær. 
Vigtigt at vi fastholder at der skal være en dialog – 
men presset af tiden især hos de elever hvor der 
skulle være med 

8) EVT Fusionen har været svær på mellemtrinnet. 
Det går den rigtige vej og der er kommet mere ro i 
undervisningen. 

  

 

 

Mvh Helle Mønster 


