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Afbud til mødet: Carina, Knud, Pernille, Laila P.  
 
 
Ordstyre: Pernille 
 
 

1. Bemærkninger til sidste referat. 
 

Ingen meddelelser og ingen bemærkninger.  
 

2. Meddelelser. 
- Formand:  
- Skoleledelse:  

Vi er i gang med fagfordelingen og der arbejdes igen lige efter påske. Mel-
lemtrinnet stiger en klasse og indskolingen får en klasse ind. Udskolingen bliver 
fire klasser i alt. 
Vi har haft besøg igen af Arbejdstilsynet, som gennemførte en samtale med 
seks medarbejdere fra specialklasserne. Vi har søgt råd og vejledning i HR og vi 
afventer den fortsatte proces.  

- Personalerepræsentanter: 
SFOen har været på personale weekend, hvor der er arbejdet med sammen-
hæng mellem Paraplyen, Miniklubben og specialområdet. Der er desuden ar-
bejdet med den røde tråd på det sociale område. Desuden en masse socialt 
mellem personalet.  
Det endelige ansigt af besparelserne har ikke vist sig endnu og vi mangler end-
nu at se, hvor det rammer konkret. Politisk er det besluttet, at der skal undervi-
ses en lektion mere. 
Lærerne har valgt ny TR som fra 1.8 er Mette Andersen. Derfor ønsker Torben 
heller ikke at genopstille til skolebestyrelsen i det kommende skoleår.  

- Elevråd:  
Melletrinnet planlægger idrætsdagen før sommerferien 
Udskolingselevrådet har været til demokratidag for alle udskolingselevråd. 
En flok elever har været til skakdag i Kolding.  

- Andre: 
Vores elevcomputere er ved at være gamle og der er udløb på garantien i dette 
skoleår. I det kommende skoleår skal vi selv stå for de fleste reparationer.  

 
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) 
 

Udkastet gennemgået og der blev givet input til ændringer og der laves et nyt op-
læg til kommende møde. De øvrige principper udsættes også til kommende møde. 

 
4. Gennemgang inklusionsprojektet. 
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HV orienterede om projektet. HV og Mette har været i KBH på Undervisningsmini-
steriet, hvor man mødtes med de øvrige skoler, der er med i projektet. Skolerne 
præsenterede deres arbejde og fik sparring fra en anden skole.  
 
Et af de områder der arbejdes med på Ejstrupholm Skole er, at eleverne efterlyser 
”rigtig” undervisning i specialklasserne. Der arbejdes med elevinddragelse i at un-
dersøge, hvad dette betyder.  
 
For personalet skal der arbejdes med tydelige læringsmål for den enkelte elev og 
der skal arbejdes med forventningsafstemning med eleverne.  
 
Fra forældreperspektivet skal der arbejdes med tydelighed i kommunikationen mel-
lem Special - og almenområdet. Der arbejdes på en forældrefolder om kommunika-
tion og der arbejdes på sammenhæng mellem de enkelte klassers årshjul.  

 
5. Økonomi 

 
Det planlagte økonomimøde med Tina fra økonomi blev aflyst, men den sidste op-
følgning viste et underskud på ca. 300.000,- ved fremskrivning for resten af året.  

 
6. Skolefest  

 
UDSAT 
 

7. Nyt dialogmøde den 23. oktober med deltagelse af to bestyrelsesmedlemmer 
og skolelederen. 

 
Der er to tilmeldte sammen med skolelederen.  
 

8. Høringssvar til budget sidste frist den 29. august. 
 

Der er forslag om, at første bestyrelsesmøde efter sommerferien er den 26.8, så 
der kan udformes høringssvar. Vær opmærksom på, at der er budgetgennemgang 
for bestyrelser den 22.8 kl. 19.00, hvor bestyrelsen opfordres til at deltage.  

 
9. Gennemførsel af APV og det videre arbejde derfra. 

 
Svarene fra APV er kommet og der inviteres til to aftener, en i april og en i maj, hvor 
Gitte fra HR, Lisbeth fra skoleafdelingen og Mette (AMR) og Louise (ny AMR) laver 
et arbejde med medarbejderne på baggrund af, hvad APVen viser.  
 

10. Eventuelt 
 

 
11. Personalesager 
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12. Næste møde og kommende punkter  

  
Næste møde den 2.5 kl. 18.30 
 
- Skolefest 
- Principper fra dagsorden 
- Alkoholpolitik 

 
Afbud fra Pia.  
 
 

13. Godkendelse af referat / underskrift. 
 
 
 


