SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dagsorden

Dato:
9. maj 2019
Kl.:
18:30-21:00

Side:
1
1/2

Afbud til mødet: Knud og Laila

Ordstyre: Pernille

1. Bemærkninger til sidste referat.
Ingen meddelelser.
2. Meddelelser.
- Formand:
- Skoleledelse:
- Personalerepræsentanter: Er stadig usikre på de kommende besparelser.
9.klasse har lige gennemført de skriftlige prøver, det gik godt. Skal have en elev
op til sygeeksamen på grund af sygedom. Der er dejlige børn på Ejstrupholm
børn, der er så god en stemning rundt på gangene.
- Elevråd:
- Andre:
3. Godkendelse af 3 principper og gennemgang af følgende 3 principper
a) Skemalægning
b) Skolehjemsamarbejde
c) Skolens råderum/anvendelse
Udkast til skolens alkohol og rusmidler på Ejstrupholm (se vedhæftede fil)
Bestyrelsen arbejder med de samme principper som sidst, da der ikke var mulighed
for at træffe beslutninger på sidste møde.
Alkohol princippet gennemgås i MED. MED beslutter hvordan det øvrige personale
skal orienteres.
Princippet om skemalægning, skolehjemsamarbejde revideres af ledelsen som
kommer med et udkast. Princippet om skolens råderum slettes og der laves et princip om lån af skolens lokaler til fælles arrangementer for elever på skolen.

4. Skolefest fremlæggelse fra udvalget et forældrebrev med beskrivelse af hvorfor
bestyrelsen ønsker et skolefest. Festen afholdes den 10. oktober 2019 kl. 18:0020:30. bestyrelsen ønsker at bygge videre på festen år efter år. Udvalget ønsker
tovholdere på forskellige områder. Skolen er behjælpelig med udsendelse af invitationer

5. Økonomi Økonomirapport gennem gået ingen bemærkninger
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6. Fagfordeling, hvor er vi nu Skolebestyrelsen anbefaler at skolen gennemfører
§14 b, §16 b for special klassen og §16 d stk.2

7. Hørringssvar til budget sidste frist 29. august
a) Forslag at afholde første bestyrelsesmøde den 26. august

8. Eventuelt Der er glasskår på parkeringspladsen ved skolen. Dejligt at se skolegården er blevet fejet godt.

9. Personalesager

10. Næste møde og kommende punkter Næste bestyrelsesmøde flyttes til den 13.
juni kl. 18:00
retningslinjer for sikkerhedsudstyr til rullesko….

11. Godkendelse af referat / underskrift.

