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1
1/2

Afbud til mødet: Knud,

Ordstyre: Camilla

1. Bemærkninger til sidste referat.
Ingen meddelelser.
2. Meddelelser.
- Formand:
- Skoleledelse:
Flexuge i denne uge som i denne omgang er afdelingsopdelt.
Besøg af arbejdstilsynet.
Talentspejderne – et mentorprogram, hvor skolen skal spotte elever til et mentorprogram, hvor der knyttes en voksenmentor fra erhvervslivet eller andre eks.
pensionister.
Orientering om Praksis/musiske fag i udskolingen på Ejstrupholm Skole. Vi tilbyder Håndværk/design og Billedkunst.
Næste skridt i samarbejdet med UVM om vores inklusionsprojekt er i fuld gang
og der har været lavet interviews med elever, forældre og ansatte.
- Personalerepræsentanter:
Udfordringen i de næste måneder er at gennemføre og finde de besparelser
som byrådet har besluttet. Det er besluttet at hæve timetallet med 20 timer om
året til 770 i gennemsnit pr. lærer. Hvad skal der ikke laves og hvordan løses de
opgaver som er kerneopgaver.
Det summer af liv i udskolingen, hvor der arbejdes med projektopgaver. De er
meget optaget af arbejdet og der hygges, samtidig med at der bliver arbejdet
fagligt. I indskolingen er der cirkus og de er meget optaget af musik og optræden. Mellemtrinnet arbejder med et flygtningetema og de arbejder på tværs af
klasserne med stor engagement.
De kommende 3. årgangselever er flyttet i miniklubben. Det har givet god plads i
indskolingen og der er opstået nye legekonstalationer.
-

-

Elevråd:
Fokus på elevdemokratidag den 20. marts for alle udskolingselevråd i kommunen.
Andre:

3. Godkendelse af 6 principper og gennemgang af følgende 3 principper
a) Principper for mobiltelefoni
b) Rygeregler for elever
c) Rygeregler for ansatte og brugere
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Principper for Rygeregler for elever og mobiltelefoni godkendt, mens Rygeregler for
ansatte afventer proces i MED-systemet, hvor der arbejdes med det.
4. Beslutning om der skal udarbejdes et alkoholprincip
Formulering af muligt princip generelt om alkohol til arrangementer med elevdeltagelse. Herunder sidste skoledag.
5. Høringssvar til Mad og Måltider 0-18 år se vedhæftede filer
Bestyrelsen ønsker ikke at lave høringssvar.
6. Opfølgning på justering af folkeskolen og procesplan for fagfordeling
HV forklarede om fagfordelingensprocessen og justeringernes påvirkning af vores
dagligdag.
7. Dialogmøde mellem skole- og dagtilbudsbestyrelser og Børne- og Undervisningsudvalget 12. juni kl. 18:30-21:00, Remisen Brande. Deltagelse af to bestyrelsesmedlemmer.
Karina og Laila H deltager.
8. Flytning af kommende bestyrelsesmøde fra den 4. april til den 11. april.
Vedtaget.
9. Eventuelt

10. Personalesager

11. Næste møde og kommende punkter
Næste med den 11.4 kl. 18.30 – 21.00
-

Orientering om inklusionsprojekt med UVM.
Principudkast til alkoholprincip.
Skolefest.
Principper.
Opsamling på økonomi.

12. Godkendelse af referat / underskrift.

