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Dagsorden   
 

Referat 

1)Godkendelse af referat Godkendt 

2) Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

3)Temauge ”Demokrati og Medborgerskab 
Hvordan har forældrene oplevet ugen? 
 

De fleste klasser har besøgt Rådhuset 
Ugen sluttede med fællessamling 
Både forældre og personale har oplevelse af en 
god uge med glade børn/elever 

4) Redegørelse til STUK om hvordan vi arbejder 
med at forebygge etnisk racisme mm. 
Orienteringspunkt. 

Ellehøjskolen har været i BT + på folkeskolen.dk 
vedr. racisme blandt elever. 
Dette har resulteret i at STUK har bedt om en 
redegørelse vedr. Etnisk gruppering og etnisk 
racisme. 
 
Vi fik også besøg af Mathias Tesfaye, som talte 
med elever og forældre og efterfølgende var på 
TV2 Østjylland. Skolen har mødt opbakning fra 
både ham og Thomas Medom. 
 
På skolen ser vi ikke etnisk racisme – men når 
eleverne bliver uvenner, oplever vi, at de anvender 
de ord, som de kender. Men det har givet mange 
snakke blandt personalet og med eleverne 
 
 

5)Elevernes trivselsundersøgelse – orientering om 
proces 

National Trivselsundersøgelse blev besvaret i 
foråret. 
Svarprocent ligger fint  
8% i udskoling føler sig ensomme og mobbet 
Ledelsen har set rapporterne igennem. 
På årgangene vælges et fokuspunkt, som teamet 
vil arbejde dybere med. 
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Der kan laves en nyere undersøgelse på 
klassetrivsel.dk 

6)Ny skole og fritidscenter – status på processen Sidste uge blev vi præsenteret for 3 tilbud fra 3 
forskellige bygherrer. Der følges op i forskellige 
grupper – Skoen, FU, beboere mm. - inden byrådet 
skal træffe den endelige afgørelse. 
Det har været en udfordring, at alle materialepriser 
er steget, men man forventer at priserne når at 
falde lidt igen inden byggeriet skal starte 

7)Gensidig orientering 
 

Forældre:  

Medarbejdere:  

Ledelse: I dag har der været valg til Børne og 

ungebyrådet. Vi håber at vores kandidat Rahaf fra 

7a bliver valgt. Dette offentliggøres på fredag 

Elever: En rigtig god emneuge – og sjovt at lære 

om Grundloven på en anden måde 

SFO: var i sidste uge på Ryste-sammen-tur, hvilket 

var en stor succes 

8)  
Ønsker fra elevrådet: 

- Koldere vand i hanerne 
- Gardiner på toilettet i Engen 
- Blødere stole – der er klasser som ikke har 

de polstrerede stole 

Vi taler med Henri om stole + koldt vand. 
 
Der skal sættes gardiner op på toiletter 
 
 

9) EVT 
 

Som nævnt på sidste møde har ikke en kantine, 
men der kan bestilles på skolemad.nu. 
På den nye skole vil der være et stort 
produktionskøkken 
 
30.11 kl. 19.00 på Frydenlundskolen er der 
Skolebestyrelsernes Dag som afholdes af Børn og 
Unge. Der skal arbejdes med Kvalitet på den skole, 
hvor man er bestyrelse. 
 
Der er nu lavet en SB- gruppe på AULA 
 
Multibane fra Tovshøj er nu sat op ved 
Mellemtrinnet. Der bliver løbende sat flere ting op 
– også ved Udskolingen 

  

 

Mvh Helle Mønster 


