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Afbud til mødet: Knud, Karina, Pernille. 
 
Det er aftalt med formandskabet at vi mødes fysisk og har fået taget en Coronatest inden. 
Testen skal blot være maksimum 72 timer gammel. 
Forplejningen vil være personanrettet og vi sidder med afstand. Derfor mødes vi i Mælke-
vejen. 
 
Ordstyrer: Anders 
 

1. Bemærkninger til sidste referat. 
 

Ingen bemærkninger 
 

2. Meddelelser. 
- Formand:  

Møde med B og U er igen rykket - nu til den 9.6.2021 
- Skoleledelse:  

Fagfordelingen er begyndt og første møde omkring det er på næste mandag 
den 19.4. Her skal den nye skoleplan også præsenteres for lærerne og de vil få 
mulighed for at komme med bemærkninger.  
Rimeligt godt i gang med genåbningen. 5. og 6. årgang skiftes til at være i kon-
firmandstuen og 7. – 8. og 9. skiftes til at komme i udskolingen. Der er testmu-
lighed på skolen mandag og torsdag pt. kl. 11.15 – 14.00. 
Der er åbnet aftenklub for skiftevis 5. og 6. klasse. I sidste uge var det 6. og der 
var stor opbakning. Ca. 25 børn deltog.  

- Personalerepræsentanter: 
BUPL har landet ny overenskomstaftale.  
Genåbningen har fungeret, men der er begyndende træthed hos medarbejder-
ne. Der er mange skift og dagligt nye ting man skal forholde sig til.  
Lærerne stemmer i denne uge om deres overenskomst. Resultatet kommer i 
næste uge.  

- Elevråd: 
Der har ikke været elevråd siden sidste uge.  
Eleverne er glad for at komme på skolen igen, men det er svært at komme hjem 
til hjemmeundervisning igen.  
Prøverne giver et pres, når man ikke kan være på skolen og få hjælp af lærerne. 
Eleverne ville helst være på skolen hele tiden.  

- Andre: 
 

3. ARLA-automat. Arla er vendt tilbage med et nyt tilbud 
 

Fordele og ulemper blev diskuteret. Punktet tages på igen, når elevrådet i mel-
lemtrinnet/udskolingen har været spurgt om de vil forpligte sig på at stå for vareop-
fyldning.  
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4. Springgrav. Der tages endelig beslutning om pengebeløb fra skolens side til 
etablering af springgrav i hallen i samarbejde med gymnastikforeningen 
 
Anders orienterede om processen om springgraven og hallen er gået positivt ind i 
arbejdet med udarbejdning af tegninger. Der er indhentet tilbud på etablering af 
springgraven og der er søgt en række fonde bl.a Nordlysfonden, DGI, Ikast-Brande 
kommune. EGF betaler for etableringen af springgraven. Der bliver lavet serviceaf-
tale til vedligeholdelse af springgraven. 
Skolebestyrelsen bakker op om, at skolen bidrager med 100.000,- kr. til etablering 
af springgraven.  
 

5. Elevtrivselsundersøgelsen. Der skal drøftes hvordan skolens forældre skal in-
formeres. 
 
MH orienterede om procesplanen og der blev svaret på spørgsmål. Vi beskrev, 
hvordan vi arbejder med at gennemføre undersøgelsen med eleverne og hvordan 
resultatet bliver behandler på årgangs- og klasseniveau.  
Skolebestyrelsen bliver præsenteret for det overordnede resultat på mødet i juni.  
 

6. Skolefest. Der fastsættes en dato for den kommende Skolefest på Ejstrup-
holm Skole. Aftale om hvem der udarbejder et brev til forældrene om det. 
 
Skolefesten afholdes fredag den 17. september. 16.30 – 21.00 med efterfølgende 
oprydning.  
Laila og Pernille formulerer et forældrebrev og der nedsættes et udvalg i bestyrel-
sen til styring af forberedelsen.  
Forældrerådene skal aktiveres i arrangementet.  
 

7. Gennemgang af Idræts og sundhedsprofil 
 
Der nedsættes et udvalg til udarbejdelse af et forslag til ny profil:  
 
Karina – Emilia - Janne – en fra ledelsen.  
 

8. Tildeling af Corona-midler. Skolen har modtaget midler på ca. 50.000kr til fag-
lige og sociale arrangementer. Der ud over er der tildelt midler på godt 2000kr 
til elevrådet. 
 
Helle beskrev, hvordan vi har ønsker og hvordan midlerne bruges. 9. klasse kom-
mer på en tur med overnatning, 8. og 7. klasserne kommer på en endagstur og 5. 
og 6. klasse har aftenklubben og kommer på en dagstur. De øvrige elever under-
støttes i dagligdagen.  
 
Der er opbakning til denne fordeling fra skolebestyrelsen.  
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9. Byrådet ønsker en evaluering af Børne og Unge politikken 

 
Der ønskes en evaluering, så alle niveauer bliver hørt. Undervisningsniveau og 
elevniveau – personaleniveau og bestyrelsesniveau.  
 
Karia (formand) og HV kommer med oplæg til den øvrige bestyrelse.  
 
Skal være færdigt 1.7. 
 
 

10. Årshjulet for Skolebestyrelsen 
 
Laila har lavet et udkast som blev gennemgået og lavet forslag til rettelser og tilfø-
jelser. Laila laver tilføjelser og rettelser og bringer det med tilbage til godkendelse 
på næste møde.  
 

11. Eventuelt 
 
 

12. Personalesager 
 
 

13. Næste møde og kommende punkter  
 

3. maj kl. 18.30: 
 
- Årshjul til godkendelse.  
 
 
7. juni kl. 18.30: 
 
- Trivselsundersøvelsen 
- Forslag til erstatning af Idræts og sundhedsprofil.  

 
 

14. Godkendelse af referat / underskrift. 
 
 

 
 
 
 


