
At skabe den bedste læringsdag for alle elever 
  
  

  

Dagsorden og referat på Ejstrupholm skole  
Skolebestyrelse 

  
Mødetype: SB 
Afbud: Morten, Asger 

Mødedeltagere: Anders, Karina, Janne, Laila, Torben, Camilla, 
Brian, Tina, Silas 

Formål med mødet: At skabe den gode skole 
  

Referent: BN 
Mødeleder: Karina 

Dato:   090522 
  

Tid: 18.30-21.00  Sted: Personalestuen 

  
    

Emne  
Hvad  

  

     
Tid  

Hvor meget tid 
skal der afsættes 

til punktet  
 1.  
  

 Bemærkninger til sidste referat.  Ingen bemærkninger.   

 2.  
  

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

Formand:  
 
 
Skoleledelse:  
Social kapital dag for alt personale. Vibeke Mehlsen 
styrede processen og kommer igen d. 8/6. 
Sfo-lørdag for personalet. Vi arbejdede med næste skole 
år og arbejdet med sociale kompetencer. 
Fællesspisninger i Rusk/fag er startet op. Det bliver d. 
10/5, 16/5 og 17/5 
Der bliver mulighed for mad til sommerkoncert d. 16/6, 
lavet af forældrerådet i Rusk/SFO.  
Byggeproces. Jørgen fra kommunen og Finn fra ekstern 
firma står for processen og vi mødes med dem 3 gange i 
resten af skoleåret. De vil se hvad de anbefaler til 
politikerne efterfølgende.  
Overnatnings muligheder. Man må gerne sove på 
skolerne, på de godkendte steder og efter reglerne. Der 
aftales nærmere med servicelederen på skolen.  
 
 
Personalerepræsentanter:  
Skakdag var en god oplevelse.  
Læseteater i indskoling, som er på tværs med specialafd. 
og det er så godt. 
Der øves også til sommerkoncerten og der opfordres til 
alle forældre kommer. 

 20 min 



 3.  
  

Elevrådet App: Nogle bruger skolemad-app´en. Mange går stadig i 
Spar. 
Mobiltelefon: Det går bedre/fremad. Eleverne tolker 
mest at man må bruge det til alt og de hører efter hvad 
lærerne guider i.f.t. aftalen.  
Børneungepolitik-plakat: der tages et billede fra hver 
skole i kommunen og den samles og sendes ud 
efterfølgende. 
Demokrati-dag: Man kunne lave en tale, spille spil, møde 
og navneleg. Det fangede ikke helt de store elever, men 
mødet med borgmesteren var fin. 
Mikroovne og sofaer til fællesrummet i udskoling er på 
elevrådets ønskeliste. Desuden ønskes der rampe til 
fortovet ved udskoling og halvtag til scooterne. Der 
opfordres til et skrift til skolelederen om ønsket. 

 10 min 

4. SB valg Tak for valgmødet. Det blev et fredsvalg og 7 er dermed 
valgt. Der mangles 2 suppleanter. Dette søges der om 
efter skolebestyrelsesmødet i dag.   
Nye skolebestyrelsesmedlemmer inviteres til næste 
skolebestyrelsesmøde d. 13/6. Her siges også tak til 
tidligere medlemmer 
Der vil være introdag kommunalt for nye medlemmer i 
august.  

15 min 

 5.  
  

Afdelinger, struktur, almen og 
special 
RUSK og SFO åbningstider 
Fag og lektioner 
Frihedsgrader 

Skolelederen informerede skolebestyrelsen.   60 min 

 6.  
  

Evt. Ansøgninger til SB-puljen 5. kl. Ansøgning indkommet til tur til Givskud Zoo. 
Ansøgning bevilliget af skolebestyrelsen. 
4. kl. Ansøgning kommet til tur til Harrild Hede. 
Ansøgning er bevilliget af skolebestyrelsen. 
  

 5 min 

7.  
  

Personale     

 Punkter til kommende møder Skolefest 
 

 

 


