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Afbud til mødet: Laila, Knud, Karina H.,  
 
Ordstyrer: Janne 
 

1. Bemærkninger til sidste referat. 
 

Spørgsmål til bevilligede midler fra 2019. Nuværende 5. og 8. årgang har dem til 
gode. 5000,- pr. klasse.  
 

2. Meddelelser. 
- Formand:  

2 høringssvar er udarbejdet og sendt til byrådet i forhold til budgetforlig. 
- Skoleledelse:  

 
Vi er kommet godt fra start i skoleåret med glade børn med de ressourcer, vi har 
tildelt. Vi kan godt mærke, at undervisningstimetallet for den enkelte lærer er 
højt og det er et slid på lærerne kan vi godt mærke. Der er ikke plads til så me-
get i dagligdagen ud over undervisning og forberedelse.  
 

- Personalerepræsentanter: 
 
Lærernes TR er inviteret til politisk møde den 8. november, hvor spørgsmål til 
politikerne er muligt. Her kan der stilles spørgsmål direkte til politikerne om res-
sourcer og forventninger. Hvordan skabers der attraktive arbejdspladser i IBK og 
hvordan sikres et godt arbejdsmiljø? 
 
BUPL holde dialogmøde på Hotel Medi den 14.oktober med lokalpolitikerne i 
IBK. 
Vi havde en rigtig god flexuge med tre dage i den ene uge og to dage i den næ-
ste uge. Dejligt at se samarbejdet mellem de store og de små elever, som lærte 
hinanden at kende på tværs af årgangen.  
 
9. klasse deltog ikke i flexugen, men havde i stedet emnedage. De har et efter-
slæb i undervisningen pga. corona, så derfor havde de søgt om at blive fritaget.  
 
TR oplever også at sliddet er større på medarbejderne og det kan mærkes på 
konfliktniveauet mellem medarbejderne.  
 

- Elevråd: 
- Andre: 

 
SB medlem fortæller at være blevet mødet de seneste uger af borgere og tidli-
gere ansatte, som fortæller, at Ejstrupholm Skole har et højt fagligt niveau. Det 
er dejligt at høre sådanne fortællinger.  
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3. Evaluering af skolefesten 
 
Fantastisk aften og dejligt at se elevinvolveringen med betjening i boderne. Der er 
samlet næste 45000,- ind. Tusind tak til alle, der har bidraget med gaver til auktio-
nen og tombolaen.   
Super dejligt at se, hvordan forældrerådene arrangerede boder og aktiverede deres 
børn i betjeningen af boderne.  
 
Stor ros til skolebestyrelsen for at stable en skolefest på banen og det arbejde de 
har lagt i det. Resultatet er fantastisk og en stor oplevelse for forældre og elever.  
 
Det kan måske overvejes, at det ikke ligger så tæt på sommerferien, da det er en 
stor opgave at stable det på benene, så kort tid efter sommerferien. Ellers skal man 
i gang med planlægningen før sommerferien.  
 
Forslag om at nedsætte ot koordinerende udvalg under skolebestyrelsen, hvor an-
dre forældre kan inviteres til at deltage. 
 
Forslag om, at datoen fastlægges, så forældrene kender den i god tid, så der kan 
planlægges i familien.  
 
Kan der laves andre aktiviteter, hvor eleverne i højere grad bliver delagtiggøres – 
eks. et sponsorløb.  
 
SB diskuterede om fredag er en god dag at holde skolefesten eller om det skal væ-
re torsdag, uden at alle var enige. Mange forældre har rost, at det var en fredag, 
andre at torsdag havde været bedre.  
 
I forbindelse med spisning skal der fremover være spise – biletter, da der er van-
skeligt at finde familierne på store lister. Hvis alle får en spisebillet, er det nemmere 
i udleveringssituationen.  
 
 

4. Udsendelse af 2. høringssvar i forhold til budget:  
 

a) Se vedhæftede fil 
 

5. Ansættelser 
 

6. Ordensregler, fremme god orden i skolen 
 

7. Opfølgning på trivselsundersøgelsen 
 

8. Idræts og sundhedsprofil 
 

9. Eventuelt 
 



 

SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato: 4. oktober 
 

Side: 
1 

                                                                   
  Dagsorden 

Kl.: 
18:30 

 
 1 

 

 

 

10. Personalesager 
 

11. Næste møde og kommende punkter  
 

Næste møde1.11.21 kl. 18.30 
 
- Valg til skolebestyrelsen i foråret. Hvordan vil vi have processen?  
- Økonomisk opfølgning og kik ind i næste år. 
 
Følgende punkter skal prioriteres i forhold til, hvordan de skal behandles på skole-
bestyrelsen.  
 
- Ordenregler, fremme af god orden i folkeskolen. 
- Opfølgning på elevtrivselsundersøgelsen 
- Idræts og sundhedsprofil 

 
12. Godkendelse af referat / underskrift. 

 
 
 
 
 
 


