At skabe den bedste læringsdag for alle elever

Dagsorden og referat på Ejstrupholm skole
Skolebestyrelse
Mødetype: SB

Mødedeltagere: Anders, Karina, Janne, Jannie, Anders G,
Kenneth, Torben, Camilla, Andreas, Annasofia
Brian, Morten, Tina,

Afbud fra Marion
Formål med mødet: At skabe den gode skole
Referent: MH
Mødeleder: Tina
Dato: 22/8, 29/8, 10/10, 12/12
Tid: 18.00 – 20.30
6/2, 13/3, 17/4, 12/6
Vi spiser fra 18-18.30

1.

Sted: D1

Emne

Tid

Hvad

Hvor meget tid
skal der
afsættes til
punktet

Godkendelse af referat
Nyt fra skoleledelsen
Nyt fra medarbejdere
Nyt fra elevrådet

Fra ledelsen:
Velkomst til to nye repræsentanter fra elevrådet, Andreas og Anna Sofia
og til Janni, der som suppleant er trådt ind i Pernilles sted.
Tak for en fantastisk skolefest med stor opbakning og en stor indsats i
planlægningen.
Vi sender i ugens løb et brev ud til forældrene med opfordring til, at
eleverne har varmt tøj med efter efterårsferien, da vi skruer ned for
varmen til 19 grader i den kommende tid.
Der er lavet ny aftale på rengøringsområdet som træder i kraft pr.
1.11.22. KN-rengøring har kontrakten i den næste fire år.
Der starter fem nye elever den 24.10.22 i børnehaveklassen.
Fra medarbejderne:
Opmærksomhed om, at der er en gammel fortælling om, at vi er en skole
med en nul-sukkerpolitik. Hvor står det i vores principper? I vores gamle
princip om sundhed er der opmærksomhed på sund mad, men ikke et
decideret nul-sukkerprincip.
Tak for samarbejdet i forbindelsen med skolefesten, hvor alle bidrog til,
at det klappede på aftenen og alle havde en god aften.
I denne uge er der flexuge, hvor der samarbejdes på tværs af årgangen i
0.- 4. og 5. -8. 9. klasse arbejder i fagdage.
Ugen slutter med Skolernes motionsdag, hvor alle elever skal bevæge
sig.
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Tak for kage til bestyrelsen på Lærernes dag.
Elevrådet:
Elevrådet har talt med klasserne og de har en række ønsker fra de
forskellige klasser. Vi har modtaget en liste som elevrådet og ledelsen er
i dialog om. Listen blev fremlagt på bestyrelsesmødet og der er ros fra
den øvrige bestyrelse for et godt arbejde.

2.

3.

4.

5.

Mikrobølgeovne
SPAR i pauserne

Evaluering af skolefesten
Ideer fra responskassen
Overskud
Procedure for at søge penge beskrivelse

9.klasse på tur tre dage før påske
forældrehenvendelse

Nyt fra skoleledelsen – fortsat
herunder ansættelser

6.
Evt.

7.

Budgetforlig – endnu et
høringssvar

Listen vedlægges nederst i referatet.
På sidste skolebestyrelsesmøde blev mikrobølgeovne og køleskabe
15
behandlet og det blev der besluttet, at der ikke fremover skal være
mikroovne og køleskabe på skolen og i klasserne. Der er så siden komme
ønske fra forældrene i 7., 8. og 9. med en underskriftindsamling om, at
skolebestyrelsen skal genoverveje beslutningen med mikroovnen.
Ønsket blev behandlet på mødet, men det kan gribe om sig på skolen
med en ændring af beslutningen fra sidste møde og bestyrelsen ønsker
at have mere tid til at behandle ønsket ordentligt, så derfor afsættes
mere tid på næste møde.
SPAR: Det besluttes, at eleverne må gå i SPAR i alle pauser. Skolen politik
om, at man køber sunde fødevarer og ikke tager usunde fødevare med
ind på skolen fastholdes.
Super fest med et stort overskud på 53338,- Det betyder, at der i kassen 30
er 95.552,01, som kan søges af klasserne til ture og aktiviteter ud af
huset. Bestyrelsen vil gerne lave et katalog med forslag og idéer til, hvad
eleverne og klasserne kan søge til. SB kommer med et forslag til et
katalog.
Der ligger et ansøgningsskema på skolens hjemmeside
https://ejstrupholmskole.aula.dk/
under bestyrelsen, som skal anvendes. Ansøgningen skal sendes til
skolebestyrelsen.
Der er kommet mange gode forslag fra forældre og elever. Karina
fremlagde nogle af forslagene og bestyrelsen vil tage alle forslag med i
det videre arbejde.
Punktet blev behandlet og skolebestyrelsen søger yderlige oplysninger
på, hvad det er man anmoder om, inden man træffer beslutning.
Generelt giver det anledning til, at bestyrelsen ønsker at se på, om der
fremover skal kikkes på skolerejser.
Tina orienterede.

Der bliver tid til at lave et tredje høringssvar som skal laves i uge 43.
Formand og næstformand er primus motor på høringssvar.
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Ønsker fra elevrådet fremlagt på mødet:
5.a – Vi ønsker os en klassebold – igen-igen. Thea tilbyder en bold fra 6.b
5.b – Vi ønsker os en stor trampolin, en rebounder – til at returnerer bolde, en panna-fodbold-bane
igen, toiletterne trænger ofte til en ekstra rengøring. Thea undersøger om der også er en bold til 5.b,
ønsker om flere klasseture (Til info: Til sidste skolefest kom der 53000 kr. ind til dette formål. Der ligger
et ansøgningsskema på skolens hjemmeside), ønske om at boden kommer tilbage (Der er et tilbud:
www.skolemadpakken.dk) - Det er dog nemmere og måske billigere med en bod. Stregerne på
asfaltfodboldbanerne trænger til en opfriskning. Gerne en 3 points-linje på basketbanen i den store
skolegård
6.a – Der er ønske om område og udstyr til ”kæp-hestespring” (fx udstyr til hundeagility). Vi vil gå i Spar
i 6. klasse – Argument: Hvis man har glemt sin madpakke. Ønske om Mikrobølgeovne eller elkoger til
opvarmning af mad.
Ønske om et køleskab til madpakken. Ønske om at bruge mobiltelefon i frikvarteret.
6.b – Mulighed for at købe et køleskab for klassekassens penge, ønske om 15 min. indepause i 12frikvarteret, ønske om at boden åbner igen da www.skolemadpakken.dk er lidt dyr og portionerne er
små
9.a ønsker ændring på reglen om spar i frikvartererne ændret og støtter kæphestebane
1. Ideer til forbedring af skolegården:
•
•
•

Store nedgravede trampoliner ude i Grønnegården
Område til ”kæphesteleg” – inkl. spring mm. Langs hegnet ind til præstegården
Flere steder m. halvtage til at sidde med sin madpakke udenfor. Fx ved den ”gamle mur” – for
enden af kontorbygningen

•
•
•
•
•

Gerne udeborde uden planker, så man kan sidde og tegne
Fornyelse af Legevognen m. forskellige muligheder + et sted til at låse den ind.
Reparation af underlag v. edderkopgyngen v. Spytklatten. (Ny edderkopgynge)
Nye baggrundsplader og net på basketballbanen i Den store skolegård
Et sæt udendørskæmpeskak til skakfelterne ved muren

•
•

Reparation af fliser op ad det store trådhegn
Støbning af nyt net til beton-bordtennis

Der indsamles flere ideer i klasserne
Næste gang:
Vi laver en prioriteret ønskeliste til Skolebestyrelsen
Hvad skal der egentlig til, før Skolebestyrelsen vil overveje vores idéer

