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At skabe den bedste læringsdag for alle elever

Dagsorden og referat på Ejstrupholm skole
Skolebestyrelse
Mødetype: SB
Afbud: Pernille, Silas, Laila.
Formål med mødet: At skabe den gode skole

Mødedeltagere: Anders, Karina, Janne, Laila, Torben, Camilla,
Brian, Morten, Tina, Asger, Silas
Referent: MH
Mødeleder: Karina
Tid: 18.30-21.00
Sted: Personalestuen
Valgmøde 17.00-18.00

Dato: 040422

Emne

Tid

Hvad

Hvor meget tid
skal der afsættes
til punktet

1.

Bemærkninger til sidste referat.

Ingen bemærkninger.

2.

Meddelelser.
Formand:
Skoleledelse:
Personalerepræsentanter:
Elevråd:
Andre:

Formand:
30 min
Der har været besøg af byrådet som var rundt og besøge
bl.a. Ejstrupholm Skole for at se vores bygninger og
fysiske vilkår.
Skoleledelse:
Det har været en opstart for Tina med mange møder
både internt og eksternt, men Tina er begyndt at lære
skolen og personalet at kende bedre.
Vi arbejder i øjeblikket med fagfordelingen og næste års
planlægning, som altid fylder meget i disse måneder.
Tina holder introsamtaler med alle medarbejdere og det
er nogle interessante samtaler som giver et godt blik for,
hvad skolen er for en størrelse.
Personalerepræsentanter
Specialklasserne er i gang med et kursusforløb med
Center for Mentalisering og det er rigtig godt og brugbart
med et praksisnært perspektiv.
Lærernes TR orienterede om, hvilke vilkår vi har som
skole for at lave attraktive arbejdsvilkår, når man er i en
kommune, som ikke har en arbejdstidsaftale for lærerne.
Der er af kommunalbestyrelsen dikteret er
gennemsnitsundervisningstimetal på 770.
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3.

Mad på skolen

Tina og Adrianne har haft besøg Mad Carina og der er
10 min
helt styr på, hvordan vi kan håndtere det i dagligdagen.
Der bliver sendt besked ud på AULA med vejledning til,
hvordan man kan bestille maden og vi starter op efter
påskeferien.
Det er skolemad.nu der står for at håndtere bestillinger
og levering til skolen. Forældre bestiller og betaler via
appen.
Sidste Skoledag er flyttet til den 3. juni for 9. klasserne og 5 min
dimissionen er flyttet til den 20. juni.

4.

Sidste skoledag
Dimissionsdato

5.

Valg. Opfølgning på valgmøde samt Kandidater har til den 14.april til at melde sit kandidatur 45 min
videre planlægning
som gøres ved at skrive til Skoleleder Tina Munksgaard
på tinmunk@ikast-brande.dk
Senest den 26. april skal det afgøres om der er fredsvalg
eller om der skal være en valghandling. Hvis der skal
afholdes valg udsender ledelsen en plan for valgforløbet
på AULA til alle forældre.
Alle spørgsmål om valgforløbet kan rettes til skolens
ledelse.

6.

Evt.

7.

Fagfordeling
Lektionsantal
Afdelinger

Tina orienterede om status på fagfordelingsprocessen pt. 45 min
og om ledelsens tanker om det kommende skoleår i
forhold til timetal for eleverne og organisering blandt
personalet.
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