SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dagsorden

Dato: 2. november
Kl.:
18:30-21:00

Side:
1
1/2

Afbud til mødet: Knud. Anders, Karina H, Camilla og Helle.
Ordstyrer: Karina J
1. Bemærkninger til sidste referat. Ingen bemærkninger

2. Meddelelser.
- Formand: Budgetkommentarer er samlet af formand for SB i Engesvang. Fællesskriv om konstruktiv dialog. Engesvang + skole i Brande laver udkast. Formanden har sagt OK og istemt fra Ejstrupholm skole. Formanden uddelte bilag.
Formanden er med i processen og resten af skolebestyrelsen involveres efterfølgende.
- Skoleledelse: Corona-ændring for ansatte. Brug af visir kan de ansatte bruge.
Juleafslutning og juletræstænding. Begge er aflyst, men der arbejdes på anden
mulighed for juleafslutningen isamarbejde med præsten.
Morgen(sangs)samlinger i Rusk, kigges der også på muligheder. J
uleklippedag afholdes d. 1/12 men efter corona-retningslinjer.
Nyt system SBsys: Vi arbejder på indførelse af dette system.
Ny arbejdstidsaftale for lærerne arbejdes der på. Døgnseminar d. 10-11/12 for
TR´er og skoleledere.
Bupl: Handicap og støttetillæg fornyet pr. 1/11-20. TR og ledelse har lavet et udkast lokalt efterfølgende.
Udskoling: Der arbejdes på bedre løsninger for eleverne i frikvartererne. Udkastet præsenteres til skolebestyrelsen til godkendelse, således der gives accept
for eleverne også kan forlade skolens område i 10- frikvarteret. Der er lavet en
aftale med Spar-købmanden om forskellige besøgstider. Eleverne inddrages i
sløjferuter.
- Personalerepræsentanter: Intet at tilføje.
- Elevråd: Sundhedspolitikken: Elevernes forslag er udsat til næste gang/møde.
Nuværende Idræts og sundhedsprofil er gældende indtil nyt besluttes af skolebestyrelsen. Ønsker er indgivet fra eleverne til nye aktiviteter.
- Andre: Intet at tilføje

3. Årshjul for skolebestyrelsen, hvad vil vi bruge tiden på 30 min.
Laila fortalte om hendes udkast. Hun sende den til medlemmerne i Aula-tråden og
udkastet kommer på igen ved næste møde til godkendelse, men de nye ændringer.

4. Faldende børnetal, kan der tænkes nye tanker om profilering af skolen 20 min
Ved udsendelse af skoleindskrivning, kan der sendes et tillægsbrev evt. fra skolebestyrelsen og skolen. (Formanden har erfaringer fra børnehaven).
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Profileringspunkter; Skolefest = ture ud af huset, trivsel og genkendelig tryg hverdag. Hvorledes Rusk/rullende skolestart og hvorfor. Bullits + link til film. Sende ud til
kommende elever. Besøgs dag- hvor interesserede kan indbydes og med deltagelse af skolebestyrelsen, ansatte, elever evt. (som efterskolernes dag).
Film/statements på hjemmesiden fra overnævnte? Link til hjemmesiden på FBEjstrupholm for alle o.lign.

5. Kriterier til ansøgning af midler fra skolefesten 15 min
Pernille har tilføjet udkastet, som er juridisk afstemt. Laila laver et udkast til ansøgningsskema. Begge dele kommer på møde igen og sendes til skolebestyrelsen i
Aula-tråden.

6. Elevtrivselsundersøgelsen se vedhæftede fil 20 min
Den overordnede rapport giver et overblik, hvorefter skole og teams i næste års
planlægning vælger nogle punkter/indsatser for både skole/afdeling og klasse.
I år har det for hele skolen været støtte og inspiration; herunder elevinddragelse.
På Nationaltrivsel.dk kan der ses mere.
7. Ungeprofilen 20 min
5 sider omhandler skolen. Resten er andre faktorer som spiller ind på de unges liv.
Alkohol, rusmidler, trivsel, motion, fællesskaber, sundhed o.s.v. (Skole, kommunal
og landsplan for 7-9 klasse). Morten, SSP-medarbejder og socialfaglig medarbejder
kigger på evt. indsatser for skolen udskolingselever. Kost, sociale relationer på nettet og tidlig alkoholdebut er nogle af de kommende fokuspunkter.
8. Eventuelt 5 min
Intet.

9. Personalesager 10min
MH og BN informerede.
10. Næste møde og kommende punkter 10 min
7. dec. Idræts og Sundhedspolitikken/profilen. Udkast fra Laila- Skolefest og årshjul.

11. Godkendelse af referat / underskrift 5 min

Referent Brian

