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Afbud til mødet:
OBS: Mødet afholdes hos Pernille på Brandevej 34
1. Bemærkninger til sidste referat.

Ingen bemærkninger.
2. Meddelelser.

-

-

-

-

Formand:
Skoleledelse:
I morgen får vi besøg af borgmesteren til et uformelt besøg til en kop kaffe og
rundvisning i undervisningen. Her skal han bl.a. se udematematik på mellemtrinnet, besøge en udskolingsklasse og besøge en specialklasse.
Vi siger farvel til Erna den 4. september med en inviteret reception.
Personalerepræsentanter:
Vi er kommet godt i gang med vores nye specialklasse og eleverne er faldet
godt til. De andre elever er rigtig gode til at hjælpe de nye elever i dagligdagen.
BUPL skal i gang med at forhandle ny central overenskomst.
Det virker stille og roligt på skolen og alle er kommet godt i gang.
Der er forhandlet en arbejdsaftale for lærerne og er til urafstemning fra i morgen
og til begyndelse af september. Hvis den stemmes igennem, vil den være gældende fra 1. august 2021
Elevråd:
Emilia er blevet interviewet til P4 Midt Vest om hvordan det har været at være
elev i coronatiden.
Der har ikke været afholdt elevrådsmøde endnu, men det er planlagt.
Andre:

3. Valg af ny formand og ny næstformand:

Formand: Karina Jensen
Næstformand: Laila Holm Pedersen
4. Bestyrelsen fokuspunkter for kommende skoleår og udarbejdelse af et årshjul

af dette
Et tilbagevendende punkt i bestyrelsens arbejde er budgetforslag i august med efterfølgende høringsmuligheder.
Der laves et udkast til et årshjul som præsenteres på næste bestyrelsesmøde. Laila
laver udkast og vender det med Pernille.
HV vil gerne have at Tina Brøndum præsenterer budgettet for Ejstrupholm
Skole på mødet den 14. september.
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Børne - unge politikken og elevtrivselsundersøgelse og opfølgning heraf skal også
med.
Skoleårets planlægning og fagfordeling.
5. Forældremøder og deltagelse af SB-repræsentanter

RUSK:
2.9 kl. 16.00 - 17.00 A - gruppen Anders
2.9 kl. 16.30 - 18.00 B - gruppen Anders
16.9 kl. 16.00 - 17.00 C - gruppen Janne
3. Laila/Janne og 4. årgang Pernille kl. 16.30 26.8
7.9 kl. 17.00 5. årgang Karina J
8.9 kl. 17.00 6. årgang Knud
1.9 kl. 17.00 Udskoling. Karina H
8. 9 kl. 17.00 C - klasserne. Karina J
Laila sender inspiration ud til, hvilke temaer og punkter der kan tales om.
6. Budgetorienteringsmøde og høringssvar

Hvis et høringssvar skal laves, skal det være med fokus på de positive takter i økonomien og støtte til at ophæve den 1% besparelse, da den gør ondt i den daglige
drift. Vi vil også give støtte til at fastholde den øgede rengøring, da den har en positiv indvirkning på sygefraværet blandt kommunens ansatte.
Frist for indsendelse af høringssvar er den 4. september.
7. Coronaorientering Plan B

Planen blev præsenteret for skolebestyrelsen med efterfølgende debat. Skolebestyrelsen bakker op om den forlagte plan.
Et af de mangelpunkter vi er blevet opmærksomme på, er mangel på toiletter til ansatte, da mange af toiletterne er tillagt elevbrug.
8. Aflysning af skolefesten

Vedtaget, da corona gør det umuligt at gennemføre forsvarligt.
Bestyrelsen vil fastholde en ny dato til næste skolefest i næste skoleår ca. sidst i
august som i år.
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Beskrivelsen af, hvordan pengene kan søges, afventer beskrivelse.
9. Nedgang af børnetal i SFO og konsekvenser af det

BN orienterede om nedgang i børnetallet og efterfølgende konsekvenser for økonomien.
10. Eventuelt
11. Personalesager
12. Næste møde og kommende punkter

Næste møde: 14. september kl. 18.30 - 21.00 OBS flyttet fra 7. september.
Janne vil gerne være med online. Virtuelt møderum oprettes.
Punkter til næste møde:
-

Økonomi og budget. Tina Brøndum deltager.
Beskrivelse af, hvordan penge fra skolefest søges.
Elevtrivselsundersøgelsen - Ungeprofilen

Punkter til kommende møder:

a)
b)
c)
d)

Trivsel i fællesskolen
Børne og ungepolitikken
Sådan gør vi ved dødsfald og større ulykker og øvrige foldere
Vejledninger: Samarbejde mellem skole og hjem

e) Idræts og sundhedsprofil herunder kostpolitik
13. Godkendelse af referat / underskrift.

Udkast til høringsvar:
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Skolebestyrelsen på Ejstrupholm Skole ser positivt på de gode takter i det kommende
budgetårs økonomi og er glade for, at man i kommunalbestyrelsen, er villige til at se på
driftsudvidelser i det kommunale budget. Det vil give bedre muligheder for at løse kerneopgaven.
Vi ser også positivt på, at byrådet opfordres til at se på den årlige faste 1% besparelse,
hvilket gør ondt i driften og har stor indvirkning på muligheden for at løse kerneopgaven. Vi
vil opfordre til, at man bruger den positive økonomi til at give luft ved at fjerne beslutningen
om den varige 1% besparelse.
Vi vil også gerne give støtte til at fastholde den øgede rengøring som corona har bragt, da
den har haft en positiv indvirkning på sygefraværet blandt kommunens ansatte.

På vegne af skolebestyrelsen på Ejstrupholm Skole den 24.8.20
Karina Jensen

